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SARI 
 
 
Krisna Susani. 2005. Pengaruh Tingkat Perputaran Kas, Piutang dan Persediaan 
terhadap Rentabilitas Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( KPRI ) di 
Kabupaten Jepara Tahun 2002-2004. Jurusan Ekonomi. Fakultas Ilmu Sosial. 
Universitas Negeri Semarang. 80 h. 
 
Kata Kunci: Tingkat Perputaran Kas, Piutang, Persediaan dan Rentabilitas. 
 
 Perputaran Kas, piutang dan persediaan sebagai komponen modal kerja dapat 
mempengaruhi panjang pendeknya waktu terikatnya dana dalam modal kerja yang 
pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat rentabilitas yang dicapai. Semkin tinggi 
tingkat perputaran kas, piutang dan persediaan menandakan semakin pendek waktu 
terikatnya modal dalam komponen modal kerja tersebut. Hal ini menunjukkan adanya 
efisiensi dalam penggunaan modalnya yang akan menaikkan tingkat rentabilitas yang 
dicapai KPRI di Kabupaten Jepara. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1). Adakah pengaruh 
tingkat perputaran kas, piutang dan persediaan terhadap rentabilitas pada Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia ( KPRI ) di Kabupaten Jepara tahun 2002-2004 ?, (2). 
Seberapa besar pengaruh tingkat perputaran kas, piutang dan persediaan terhadap 
rentabilitas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( KPRI ) di Kabupaten Jepara 
tahun 2002-2004 ? Penelitian ini bertujuan: (1). Untuk mengatahui ada tidaknya 
pengaruh tingkat perputaran kas, piutang dan persediaan terhadap rentabilitas pada 
Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( KPRI ) di Kabupaten Jepara tahun 2002-
2004, dan (2). Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh tingkat perputaran kas, 
piutang dan persediaan terhadap rentabilitas pada Koperasi Pegawai Republik 
Indonesia ( KPRI ) di Kabupaten Jepara tahun 2002-2004. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah KPRI di Kabupaten Jepara tahun 2002-
2004 yang berjumlah 46 Koperasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan  
adalah purposive sampling (Sampel bertujuan). Sampel dalam penelitian ini adalah 
Laporan Keuangan KPRI yang berupa Neraca dan Laporan SHU dari dua belas (12) 
KPRI di Kabupaten Jepara selama tiga (3) tahun yaitu 2002-2004, sehingga sampel 
berjumlah 36. Ada empat variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1). 
Perputaran Kas (X1), (2). Perputaran piutang (X2), (3). Perputaran Persediaan (X3), 
dan (4). Rentabilitas Ekonomi (Y). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis regresi 
linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perputaran kas, piutang dan 
persediaan berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas ekonomi KPRI di 
Kabupaten Jepara sebesar 76,9%. Variabel X1, X2 dan X3 baik secara parsial 
maupun simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Saran yang dapat peneliti 
sampaikan kepada pengurus dan manajer KPRI di kabupaten Jepara adalah 
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hendaknya mengelola penjualan tunai dengan efisien, baik penjualan barang maupun 
jasa  kepada anggota dengan cara meningkatkan pelayanan dan menyediakan barang 
yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen, Pengurus dan manajer 
KPRI di Kabupaten Jepara hendaknya lebih mengupayakan pemberian pinjaman 
dalam jangka waktu pendek agar penerimaan piutang dapat kembali dalam waktu satu 
periode. Dan bagi peneliti selanjutnya agar memperhatikan faktor-faktor lain yang 
dapat mempengaruhi rentabilitas ekonomi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia mempunyai tiga sektor kekuatan ekonomi yang 

melaksanakan berbagai kegiatan usaha dalam tata kehidupan perekonomian. 

Ketiga sektor kekuatan tersebut adalah sektor negara, swasta dan koperasi. Untuk 

mencapai kedudukan ekonomi yang kuat dan mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur, maka ketiga sektor kekuatan ekonomi itu harus saling berhubungan dan 

bekerja sama secara baik dan teratur. Lebih lanjut dalam pasal 33 UUD 1945 

dijelaskan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah 

pimpinan atau pemilikan angota-angota masyarakat. Kemakmuran rakyatlah yang 

diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu perekonomian 

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, bangun 

perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. 

Untuk merealisasikan amanat yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 

tersebut, maka ditetapkanlah peraturan perundang-undangan yang dapat 

menunjang keselarasan kedudukan dan peranan koperasi dalam tatanan 

perekonomian nasional. Undang-undang No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian 

merupakan landasan hukum terbaru bagi perkoperasian di Indonesia. Menurut UU 

No.25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha 

yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 
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ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan 

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan 

UUD 1945 (UU RI No.25,1992: Pasal 3).  

Untuk dapat mencapai tujuannya, pengelolaan koperasi harus dapat 

dilakukan dengan sebaik mungkin agar bisa diharapkan menjadi koperasi yang 

mampu bersaing dengan bentuk badan usaha lain sehingga bisa mencover 

ekonomi masyarakat di sekelilingnya dengan baik. Dari pengelolaan yang baik 

inilah maka tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya akan tercapai. 

Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba. 

Begitupula dengan koperasi, walaupun usaha koperasi bukan semata-mata 

berorientasi pada laba namun didalam menjalankan aktivitas usahanya koperasi 

harus memperhatikan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar posisinya tetap 

menguntungkan (tidak merugi) sehingga kelangsungan usahanya dapat terjaga 

dalam hal ini laba berperan penting. Akan tetapi laba yang besar belum 

merupakan ukuran perusahaan itu telah bekerja secara efisien. Efisien baru dapat 

diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau 

modal yang menghasilkan laba tersebut atau dengan kata lain adalah menghitung 

rentabilitasnya. Dengan demikian yang harus diperhatikan oleh perusahaan ialah 

tidak hanya bagaimana usaha untuk memperbesar laba, tetapi yang lebih penting 

adalah usaha untuk mempertinggi rentabilitasnya. Ada dua cara dalam penilaian 
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rentabilitas yaitu rentabilitas ekonomis dan rentabilitas modal sendiri. (Riyanto, 

1999:36). Rentabilitas dalam penelitian ini adalah rentabilitas ekonomis. 

Rentabilitas ekonomis adalah perbandingan antara laba usaha denga modal sendiri 

dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan 

dinyatakan dalam prosentase. Modal yang diperhitungkan untuk menghitung 

rentabilitas ekonomi hanyalah modal yang bekerja di dalam perusahaan 

(operating capital). Demikian pula laba yang diperhitungkan untuk menghitung 

rentabilitas ekonomi hanyalah laba yang berasal dari operasinya perusahaan yaitu 

yang disebut laba usaha (net operating income).   

Rentabilitas erat kaitannya dengan penggunaan modal dalam badan usaha 

atau koperasi sehari-hari. Masalah permodalan merupakan masalah utama yang 

akan menunjang kegiatan operasional KPRI dalam rangka mencapai tujuan KPRI. 

Modal yang dipergunakan untuk kegiatan usaha ini disebut modal kerja. Modal 

kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk 

menyelenggarakan kegiatan operasional sehari-hari yang selalu berputar dalam 

periode tertentu. Periode perputaran modal kerja dimulai pada saat dimana kas 

yang tersedia diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat 

dimana kembali lagi menjadi kas. Periode perputaran modal kerja dipengaruhi 

oleh periode perputaran masing-masing komponen dari modal kerja tersebut 

(Riyanto 1999:62). Semakin pendek periode perputaran modal kerja berarti 

semakin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputaran. Lamanya 

periode perputaran tergantung sifat atau kegiatan operasi suatu koperasi, lama atau 

cepatnya perputaran ini juga akan menentukan besar atau kecilnya kebutuhan 
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modal kerja. Perputaran modal kerja diharapkan terjadi dalam jangka waktu yang 

relatif pendek, sehingga modal kerja yang ditanamkan cepat kembali. Perputeran 

modal kerja yang rendah bisa disebabkan karena rendahnya perputaran 

persediaan, perputaran piutang dan saldo kas yang terlalu besar (Munawir, 

2001:80). Karena ketiga variabel tersebut paling berpengaruh pada perputran 

modal kerja, maka peneliti hanya meneliti ketiga variabel tersebut. Komponen 

modal kerja tersebut adalah kas dan bank, piutang dan persediaan.  

Tingkat perputaran kas, piutang dan persediaan digunakan untuk menilai 

kemampuan KPRI dalam mengelola kas, piutang dan persediaan secara efisien. 

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 persediaan barang dagangan 

melalui penjualan, baik secara tunai maupun kredit. Dengan demikian makin 

tinggi tingkat perputaran kas, piutang dan persediaan menunjukkan tingginya 

volume penjualan yang dicapai oleh KPRI. Makin tinggi volume penjualan maka 

potensi SHU yang diterima juga makin besar atau dengan kata lain SHU yang 

diterima dalam jumlah yang banyak. Mengingat pentingnya SHU ini , maka 

pengurus KPRI dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan KPRI dalam 

memperoleh SHU yang tinggi. Kemampuan KPRI untuk memperoleh SHU ini 

disebut rentabilitas. 

Rentabilitas yang tinggi lebih penting daripada keuntungan yang besar 

(Munawir 2001: 33). Rentabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi 
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penggunaan modal dalam suatu perusahaan, sedangkan keuntungan yang besar 

belum tentu sebagai jaminan bahwa perusahaan tersebut efisien. Perusahaan yang 

mempunyai modal lebih besar lazimnya akan memperoleh laba yang besar pula 

daripada perusahaan yang mempunyai modal lebih sedikit. Meskipun demikian, 

ada kemungkinan perusahaan yang mempunyai modal lebih kecil adalah lebih 

efisien daripada perusahaan yang mempunyai modal lebih besar tersebut. 

Telah banyak dilakukan penelitian untuk mengkaji masalah modal kerja 

dan hubungannya dengan rentabilitas ekonomi. Lili Yusniastuti (2003) melakukan 

penelitian tentang pengaruh perputaran modal kerja terhadap tingkat rentabilitas 

ekonomi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang menunjukkan 

hasil penelitian bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perputaran modal 

kerja dengan tingkat rentabilitas ekonomi dengan taraf signifikan 5% diperoleh 

Fhitung = 4,029 > Ftabel = 2,98 dengan N=30. Ini berarti bahwa perputaran modal 

kerja berpengaruh penting secara statistik terhadap tingkat rentabilitas ekonomi. 

Bektiningrum Sumarno (2002) juga telah melakukan penelitian tetang 

topik yang sama  yaitu pengaruh penggunaan modal kerja terhadap rentabilitas di 

tempat atau daerah yang berbeda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara modal kerja dengan rentabilitas, dimana 

Fhitung < Ftabel yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

perputaran modal kerja terhadap rentabilitas ekonomi. 

Pada tahun 2002 KPRI di kabupaten Jepara memperoleh SHU sebesar Rp 

49.481.367 dengan modal kerja sebesar Rp 515.504.261 sehingga dihasilkan 

rentabilitas sebesar 10%. Untuk tahun 2003 memperoleh SHU sebesar Rp 
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11.306.560 dengan modal kerja sebesar Rp 518.722.062 sehingga dihasilkan 

rentabilitas sebsar 2%. Sedangkan tahun 2004 memperoleh SHU sebesar Rp 

13.709.469 dengan modal kerja sebesar Rp 532.034.640 sehingga dihasilkan 

rentabilitas 3%. Melihat kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa rentabilitas 

KPRI di Kabupaten Jepara mengalami penurunan tingkat rentabilitas dari tahun 

2002 sebesar 10%, tahun 2003 sebesar 2% dan tahun 2004 sebesar 3%. Apabila 

dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh departemen Koperasi dan 

UKM tersebut, tingkat rentabilitas yang dicapai oleh KPRI di Kebupaten Jepara 

tersebut adalah sangat jauh dibawah standar yaitu sebesar 8%. 

Sebagai alternatif solusinya adalah dengan mengatur tingkat perputaran 

kas, piutang dan persediaan. Tingkat perputaran dari kas, piutang dan persediaan 

tersebut diharapkan tinggi, sehingga SHU dan tingkat rentabilitas ekonomi yang 

dicapai oleh KPRI di kabupaten Jepara juga meningkat.  

Atas dasar alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Perputaran Kas, Piutang dan 

Persediaan Terhadap Rentabilitas Pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) di Kabupaten Jepara tahun 2002-2004.” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh tingkat perputaran kas, piutang dan persediaan terhadap 

rentabilitas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten 

Jepara Tahun 2002-2003 ? 
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2. Seberapa besar pengaruh tingkat perputaran kas, piutang dan  persediaan 

terhadap rentabilitas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di 

Kabupaten Jepara Tahun 2002-2004 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tingkat perputaran kas, piutang dan 

persediaan terhadap rentabilitas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) di Kabupaten Tahun 2002-2004. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat perputaran kas, piutang 

dan persediaan terhadap rentabilitas pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) di Kabupaten JeparaTahun 2002-2004. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Kegunaan Teoritis : 

Sebagai tambahan pengetahuan mengenai permasalahan perputaran modal 

kerja yang meliputi perputaran kas, piutang dan persediaan pengaruhnya 

terhadap rentabilitas. 

1.4.2 Kegunaan Praktis :  

Sebagai bahan pertimbangan bagi KPRI dalam rangka menetapkan 

kebijakan-kebijakan yang bersifat keuangan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Rentabilitas 

Rentabilitas adalah kemampuan badan usaha dalam menggunakan dana 

yang dimilikinya untuk memperoleh laba (Munawir 2001:33). Sedangkan 

menurut Nitisemito (1979:51), rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan suatu keuntungan dibandingkan dengan modal yang 

digunakan dan dinyatakan dalam prosentase. Dari pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba (SHU) dalam suatu periode tertentu. Rentabilitas pada 

umumnya dirumuskan sebagai berikut : 

Rentabilitas = 
Modal

 UsahaLaba  x 100% 

Rentabilitas suatu koperasi diukur dari kesuksesan koperasi dan 

kemampuan menggunakan aktiva secara produktif. Dengan demikian rentabilitas 

suatu koperasi dapat diketahui dengan membandingkan antara SHU yang 

diperoleh dengan aktiva atau modal koperasi tersebut.  

Masalah rentabilitas lebih penting daripada masalah laba, karena laba yang 

besar belum merupakan ukuran bahwa perusahaan dapat bekerja dengan efisien. 

Efisien dapat diketahui dengan membandingkan keuntungan atau laba yang 

diperoleh dengan kekayaan atau modal untuk menghasilkan laba tersebut. Yang 

harus diperhatikan oleh perusahaan tidak hanya pada bagaimana usaha untuk 

memperbesar laba, tetapi lebih memperhitungkan pada usaha untuk mempertinggi 
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tingkat rentabilitasnya, sehingga usahanya lebih diarahkan pada usaha untuk 

mendapat tingkat rentabilitas yang tinggi dari pada laba yang besar. Karena 

tingkat rentabilitas yang tinggi mencerminkan adanya tingkat penerimaan yang 

tinggi pula. 

Cara untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan adalah bermacam-macam 

dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan 

satu dengan yang lainnya. Apakah laba netto setelah pajak dengan total modal 

ataukah hanya dengan total modal sendiri. Perbedaan inilah yang menyebabkan 

perbedaan perhitungan rentabilitas. Meskipun demikian, yang terpenting adalah 

rentabilias tersebut menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal 

kerja yang dimilikinya. 

 

2.2 Macam-macam Rentabilitas  

Modal perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari pemilik atau anggota 

kopersi dapat pula dari para kreditur. Menurut Riyanto (1999:36-44) rentabilitas 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu rentabilitas ekonomi dan rentabilitas modal 

sendiri. 

2.2.1 Rentabilitas Ekonomi 

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba dengan total modal 

usaha (aktiva) yaitu modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam prosentase. Dalam hal ini 

rentabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam 

perusahaan. 
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Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan antara SHU koperasi 

dengan modal sendiri dan modal pinjaman yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam prosentase (%). 

Rentabilitas ekonomi pada KPRI dapat dirumuskan : 

Rentabilitas Ekonomi = 
Asing Modal  Sendiri Modal

  Pajak/SHU  Sebelum Laba
+

 X 100% 

Dalam mengitung rentabilitas ekonomi ini, modal sendiri dan modal 

pinjaman tidak diadakan perbedaan dan dianggap sebagai satu kesatuan. Modal 

yang diperlukan untuk menghjitung rentabilitas ekonomi adalah modal yang 

bekerja dari dalam perusahaan (operating capital assets). Dengan demikian modal 

yang ditanamkan dalam efek (kecuali perusahaan kredit) tidak diperhitungkan 

dalam mengitung rentabilitas ekonomi. 

Demikian pula laba yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas 

ekonomi hanyalah laba yang berasal dari kegiatan opersional perusahaan yaitu 

yang disebut laba usaha (net operating income). Dengan demikian, laba yang 

diperoleh dari usaha-usaha diluar perusahaan atau dari efek (misalnya: deviden, 

kupon dan lain-lain) tidak diperhitungkan dalam menghitung rentabilitas 

ekonomi. Laba yang dipakai sebagai dasar menghitung rentabilitas ini adalah laba 

sebelum dikurangi pajak dan bunga pinjaman, karena besarnya pajak tidak 

dipengaruhi oleh efisiensi tidaknya jalan usaha tetapi dipengaruhi oleh banyak 

sedikitnya laba yang diperoleh. 

2.2.2 Rentabilitas Modal Sendiri 

Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara jumlah laba yang 

terjadi bagi pemilik modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut dilain pihak. 
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Dengan kata lain, rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu 

perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan 

keuntungan. Modal yang diperhitungkan adalah modal sendiri yang bekerja dalam 

perusahaan. Sedangkan laba yang diperhitungkan untuk menghitung laba sendiri 

adalah laba usaha setelah dikurangi dengan bunga modal asing dan pajak 

perseroan atau income tax. Dalam KPRI rentabilitas modal sendiri dapat dihitung 

dengan rumus: 

Rentabilitas Modal Sendiri =
SendiriModal

SHU  X 100% 

Dalam penelitian ini digunakan rentabilitas ekonomi untuk mengukur 

efisiensi penggunaan modal oleh perusahaan dengan alasan bahwa modal yang 

digunakan tidak dibedakan apakah modal sendiri atau modal asing. Sebab pada 

kenyataannya perusahaan dalam membiayai kegiatan usahanya tidak hanya 

menggunakan modal sendiri tetapi juga modal asing. 

Menurut Riyanto (1999:37) tinggi rendahnya ROI dipengaruhi oleh: 

1. Profit Margin 

Profit Margin adalah perbandingan antara keuntungan operasi dengan 

penjualan bersih yang dinyatakan dalam prosentase (%). Profit Margin 

digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh 

perusahaan dihubungkan dengan penjualan. Rumus yang digunakan adalah: 

BersihPenjualan 
       UsahaLaba  X100% 
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2. Turnover of Operating Assets (Tingkat Perputaran Aktiva Usaha) 

Turnover of Operating Assets adalah kecepatan berputarnya aktiva 

usaha dalam suatu periode tertentu. Rumus yang digunakan adalah: 

Bersih Modal
Penjualan  X 100% 

Besarnya rentabilitas ekonomi dapat diketahui dengan mengalikan 

Profit Margin dengan Turnover of Operating Assetsnya. Makin tinggi tingkat 

Profit Margin atau Operating assets keduanya akan menaikkan Earning 

Powernya, sehingga tinggi rendahnya rentabilitas ekonomi dapat diketahui 

oleh Profit Margin dan Turnover of Operating Assets. 

 

2.3 Modal Kerja 

Modal kerja adalah kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan 

untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar dalam periode 

tertentu (Gitosudarmo 1999: 33). Modal kerja menurut Riyanto (1999:57-58) 

dikemukakan dengan adanya tiga konsep yakni : Konsep Kuantitatif, Konsep 

Kualitatif dan Konsep Fungsional. Dalam konsep kuantitatif, pengertian modal 

kerja adalah meliputi semua aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aktiva yang 

memiliki tingkat perputaran pendek yaitu kurang dari satu tahun. Aktiva lancar 

tersebut berupa kas, piutang, persediaan maupun persekot biaya.Pada konsep 

kualitatif, pengertian modal kerja adalah meliputi aktiva lancar yang benar-benar 

digunakan untuk kegiatan operasional, yaitu setelah dikurangi dengan hutang 

lancar. Jadi, modal kerja merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. 

Sedangkan konsep fungsional, modal kerja merupakan modal yang benar-benar 
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digunakan untuk menghasilkan pendapatan berjalan (current Income) dalam satu 

periode akuntansi saja bukan untuk periode selanjutnya (future income). Jadi, 

segala modal kerja yang tidak menghasilkan current income bukan termasuk 

modal kerja. 

 

2.4 Fungsi Modal Kerja 

Bagi setiap perusahaan, modal kerja digunakan untuk pembiayaan 

operasional usaha sehari-hari. Oleh karena itu, jumlah modal kerja harus cukup 

jumlahnya dalam arti mampu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran atau 

operasi perusahaan sehari-hari. Menurut Munawir (2001:116-117) modal kerja 

yang cukup antara lain berfungsi : 

2. Melindungi perusahaan dari krisis modal kerja karena turunnya aktiva lancar. 

3. Memungkinkan untuk bisa membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada 

waktunya. 

4. Menjamin dimilikinya Kredit Standing perusahaan semakin besar dan 

memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya dan 

kesulitan yang mungkin terjadi. 

5. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk 

melayani para konsumennya. 

6. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih 

menguntungkan kepada para langganannya. 
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7. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisian 

karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun jasa yang 

dibutuhkan. 

 

2.5 Sumber Modal Kerja 

Menurut Munawir (2001:120-123) pada umumnya sumber modal kerja 

suatu perusahaan dapat berasal dari : 

1. Hasil operasi perusahaan, adalah jumlah net income yang nampak dalam 

laporan perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, 

jumlah ini menunjukkan jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi 

perusahaan. Jadi jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi 

perusahaan dapat dihitung dengan menganalisa laporan perhitungan laba rugi 

perusahaan tersebut. 

2. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (Investasi Jangka Pendek). 

Surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek (Marketable 

Securities atau effek) adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat 

dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan adanya 

penjualan surat berharga ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam unsur 

modal kerja yaitu dari bentuk surat berharga berubah menjadi uang kas. Di 

dalam menganalisa sumber-sumber modal kerja maka sumber yang berasal 

dari keuntungan penjualan surat-surat berharga harus dipisahkan dengan 

modal kerja yang berasal dari hasil usaha pokok perusahaan. 
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3. Penjualan aktiva tidak lancar. 

Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah hasil penjualan aktiva 

tetap, investasi jangka panjang dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak 

diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan dari aktiva ini menjadi kas atau 

piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan 

tersebut. 

4. Penjualan saham atau obligasi. 

Untuk menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan, perusahaan dapat 

pula mengadakan emisi saham baru atau meminta kepada para pemilik 

perusahaan untuk menambah modalnya, disamping itu perusahaan dapat juga 

mengeluarkan obligasi atau bentuk hutang jangka panjang lainnya guna 

memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Penjualan obligasi ini mempunyai 

konsekuensi bahwa perusahaan harus membayar bunga tetap, oleh karena itu 

dalam mengeluarkan hutang dalam bentuk obligasi ini harus disesuaikan 

dengan kebutuhan perusahaan. Penjualan obligasi yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan (terlalu besar) disamping menimbulkan beban bunga yang besar 

sehingga melebihi jumlah modal kerja yang dibutuhkan. 

 

2.6 Komponen Modal kerja 

Unsur-unsur modal kerja pada perusahaan industri terdiri dari persediaan 

bahan baku, persediaan barang jadi, tagihan, uang kas dan surat-surat berharga. 

Tetapi untuk perusahaan dagang seperti usaha yang dilakukan oleh koperasi pada 

umumnya terdiri dari kas dan bank, investasi jangka pendek, piutang usaha 
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anggota, piutang usaha non anggota, puitang non usaha dan persediaan barang 

(Tugiman 1995:28). 

Berdasarkan konsep kuantitatif,komponen modal kerja adalah berupa 

aktiva lancar. Aktiva lancar tersebut berupa kas, piutang, persediaan dan persekot 

biaya. Agar modal kerja dapat berfungsi dengan optimal, manajemen perusahaan 

harus mampu mengelola modal kerja dengan baik. Modal kerja suatu perusahaan 

selalu dalam keadaan berputar selama perusahaan tersebut masih dalam keadaan 

usaha. Periode perputaran modal kerja (working capital turnover period) dimulai 

dari saat kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai 

kembali menjadi kas. Periode perputaran modal kerja tergantung kepada berapa 

lama periode perputaran dari masing-masing komponen modal kerja. Semakin 

panjang periode perputaran semakin rendah tingkat perputarannya, sebaliknya 

perputaran modal kerja dalam jangka waktu yang relatif pendak berarti semakin 

cepat perputarannya sehingga akan meningkatkan tingkat rentabilitasnya. 

Mengelola modal kerja, berarti mengelola komponen-komponennya. Tiga 

komponen modal kerja dalam penelitian ini adalah berupa kas, piutang dan 

persediaan. 

2.6.1 Kas 

Kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan. Termasuk dalam pengertian kas adalah check yang diterima dari para 

langganan dan simpanan  perusahaan di bank dalam bentuk giro atau permintaan 

deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali setiap saat oleh 

perusahaan (Munawir 2001:14). Sedangkan menurut Tugiman (1995:27) kas 
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adalah uang tunai dan dapat dipersamakan dengannya serta saldo rekening giro 

untuk membiayai kegiatan badan usaha koperasi. 

Kas merupakan nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-

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

kebutuhan finansiil, yang mempunyai sifat paling tinggi tingkat likuiditasnya 

(Gitosudarmo 1999:61). Kas merupakan komponen modal kerja yang paling 

tinggi tingkat likuiditasnya, berarti bahwa semakin besar jumlah kas yang dimiliki 

perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Tetapi koperasi yang 

mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas yang berlebihan, 

berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah dan mencerminkan kelebihan 

investasi dalam kas. 

Sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan pada dasarnya dapat 

berasal : 

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

maupun yang tidak berwujud, 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 

yang lain) serta bertambahnya hutang yang diimbangi dengan penerimaan kas. 

4. Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi 

dengan adanya penerimaan kas, misalnya adanya penurunan piutang karena 
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adanya penerimaan pembayaran, berkurangnya persediaan barang dagangan 

karena adanya penjualan secara tunai. 

5. Adanya panerimaan kas karena sewa, bunga atau deviden dari investasinya, 

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 : 

1. Pemberian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun 

jangka panjang serta adanya pembelian aktiva lainnya. 

2. Penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambilan kas 

perusahaan oleh pemilik perusahaan. 

3. Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun hutang 

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. 

Pengeluaran kas untuk pembayaran deviden (bentuk pembagian laba lain 

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

(Munawir 2001:159). 

2.6.2 Aliran kas dalam perusahaan   

Dalam setiap entitas usaha, kas merupakan komponen utama aktiva lancar. 

Kas digunakan untuk membiayai pembelanjaan kontinyu maupun insidental serta 
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investasi pada aktiva tetap. Aliran kas masuk dan aliran kas keluar akan 

mempengaruhi besar kecilnya kas yang tersedia pada suatu entitas tersebut. 

Apabila aliran kas masuk lebih besar dari pada kas keluar maka kas yang tersedia 

pada perusahaan akan menjadi besar (Overinvestment dalam kas). Besarnya kas 

ini akan menaikkan tingkat likuiditas pada perusahaan. Meskipun demikian, 

perusahaan akan mengalami kerugian karena makin besarnya kas berarti makin 

besarnya uang yang menganggur dalam perusahaan sehingga tingkat profitabilitas 

perusahaan akan turun. Demikian pula sebaliknya apabila aliran kas masuk lebih 

kecil dari pada aliran kas keluar yang disebabkan oleh perusahaan yang hanya 

mengejar profitabilitas saja, maka kas yang tersedia dalam perusahaan akan 

menjadi kecil atau terjadi underinvestment pada kas. Tindakan demikian ini akan 

menempatkan perusahaan dalam keadaan illikuid apabila sewaktu-waktu terjadi 

tagihan utang. 

2.6.3  Perputaran Kas 

Perputaran kas (cash turnover) adalah perbandingan antara Sales dengan 

jumlah kas rata-rata (Riyanto 1999:95). Tingkat perputaran kas merupakan ukuran 

efisiensi penggunaan kas yang dilakukan oleh perusahaan. Karena tingkat 

perputaran kas menggambarkan kecepatan arus kas kembalinya kas yang telah 

ditanamkan di dalam modal kerja. 

Kas diperlukan perusahaan baik untuk membiayai operasi perusahaan 

sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap. Dalam 

mengukur tingkat perputaran kas,sumber masuknya kas yang telah tertanam 

dalam modal kerja adalah berasal dari aktivitas operasional perusahaan. Oleh  
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karena itu, sumber kas dalam penelitian ini adalah berasal dari aktivitas penjualan 

unit pertokoan atau pemberian kredit pada unit simpan pinjam. Makin tinggi 

tingkat perputaran kas berarti makin cepat kembalinya kas masuk pada 

perusahaan. Dengan demikian kas akan dapat dipergunakan kembali untuk 

membiayai kegiatan operasional sehingga tidak mengganggu kondisi keuangan 

perusahaan. 

2.6.4  Piutang 

Piutang merupakan aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul sebagai 

akibat dari dilaksanakannya politik penjualan kredit (Gitosudarmo 1999:83). 

Investasi koperasi dalam bentuk piutang dagang adalah sulit untuk dihindari, 

disatu pihak penjualan kredit uang sekarang adalah merupakan bagian dari strategi 

pemasaran sehingga koperasi berlomba-lomba melakukannya, dilain pihak 

penjualan kredit memberikan keuntungan berupa pengurangan biaya penagihan, 

menstabilkan volume penjualan dan meningkatkan volume penjualan. 

Piutang yang ada dalam koperasi terdiri dari : 

1. Piutang usaha kepada anggota, yaitu tagihan yang timbul kepada anggota yang 

dihasilkan dari kegiatan transaksi usaha atau penyaluran bantuan pinjaman 

yang jangka waktu penagihannya tidak lebih dari satu tahun atau siklus usaha 

normal diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

2. Piutang usaha kepada non anggota, yaitu tagihan yang timbul dari transaksi 

usaha kepada pihak lain diluar anggota koperasi yang jangka waktunya sesui 

dengan usaha normal diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 
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3. Piutang non usaha, yaitu piutang yang tidak termasuk dalam piutang usaha 

koperasi. (Tugiman 1995:29). 

Dalam keadaan yang normal dan dimana penjualan pada 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. 

Menurut Riyanto (1999:85-87) besar kecilnya piutang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu : 

1. Volume penjualan kredit. Makin besar jumlah penjualan kredit dari 

keseluruhan penjualan akan memperbesar jumlah piutang dan sebaliknya 

makin kecil jumlah penjualan kredit dari keseluruhan piutang akan 

memperkecil jumlah piutang. 

2. Syarat pembayaran bagi penjualan kredit. Semakin panjang batas waktu 

pembayaran kredit berarti semakin besar jumlah piutangnya dan sebaiknya 

semakin pendek batas waktu pembayaran kredit berarti semakin kecil 

besarnya jumlah piutang. 

3. Ketentuan tentang batas penjualan kredit. Apabila batas maksimal volume 

penjualan kredit ditetapkan dalam jumlah yang relatif besar maka besarnya 

piutang juga semakin besar. 
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4. Kebiasaan membayar para pelanggan kredit. Apabila kebiasaan membayar 

para pelanggan dari penjualan kredit mundur dari waktu yang dipersyaratkan 

maka besarnya jumlah piutang relatif besar. 

5. Kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan. Apabila kegiatan 

penagihan piutang dari perusahaan bersifat aktif dan pelanggan melunasinya 

maka besarnya jumlah piutang relatif kecil, tetapi apabila kegiatan penagihan 

piutang bersifat pasif maka besarnya jumlah piutang relatif besar. 

2.6.5 Biaya Atas Piutang 

Dengan dilaksanakannya penjualan secara kredit yang kemudian 

menimbulkan terjadinya piutang, maka perusahaan sebenarnya menanggung 

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

yang tentu saja akan mengurangi besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. 

Biaya-biaya tersebut adalah berupa : 

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. 
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2.6.6 Perputaran Piutang 

Piutang sebagai bagian dari komponen modal kerja yang selalu dalam 

keadaan berputar. Periode perputaran piutang dipengaruhi oleh panjang 

pendeknya ketentuan waktu yang disyaratkan dalam syarat pembayarannya. 

Semakin lama syarat pembayaran kredit, berarti semakin lama terikatnya modal 

kerja tersebut dalam piutang dan menandakan semakin kecil tingkat perputaran 

piutang dalam satu periode (Riyanto 1999:90). 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 menjadi kas. Selain itu cepatnya piutang menjadi kas 

berarti kas dapat digunakan kembali serta resiko kerugian piutang dapat 

diminimalkan. Tingkat perputaran piutang ( receivable turnover ) dapat diketahui 

dengan membagi jumlah credit sales selama periode tertentu dengan jumlah rata-

rata piutang ( average receivable ). 

Dengan diketahuinya tingkat perputaran piutang maka akan diketahui pula 

hari rata-rata pengembalian piutang yaitu dengan membagi hari dalam satu tahun 

dengan perputaran piutangnya. Hari rata-rata pengembalian piutang digunakan 

untuk menilai efisiensi pengumpulan piuatng. Untuk menilai efisiensinya, 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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2.6.7 Persediaan 

Secara umum persediaan barang dipakai untuk menunjukkan barang-

baranng yang dimiliki untuk tujuan dijual kembali atau  digunakan untuk 

memproduksi barang yang akan dijual (Baridwan 1992:149). Istilah persediaan 

dibedakan antara persediaan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. 

Persediaan barang dagang adalah persediaan yang dibeli dengan tujuan akan 

dijual kembali yang tidak mengalami proses lebih lanjut yang mengakibatkan 

perubahan bentuk dari barang yang bersangkutan. Sedangkan pada perusahaan 

manufaktur, persediaan terdiri atas persediaan bahan baku dan bahan penolong, 

supplies pabrik, barang dalam proses dan produk selesai. 

Persediaan barang dagangan adalah semua barang milik badan usaha 

koperasi yang disimpan di gudang atau ditempat penyimpanan yang ditunjuk yang 

dimaksudkan untuk dijual kembali pada setiap waktu sebagai usaha pokok badan 

usaha koperasi (Tugiman 1995:27). 

Masalah persediaan merupakan masalah pembelanjaan aktif sebagaimana 

pembelanjaan pada aktiva tetap. Besar kecilnya persediaan yang terdapat dalam 

perusahaan akan mempunyai efek yang langsung terhadap laba perusahaan. 

Kesalahan penentuan besarnya persediaan akan dapat menekan laba perusahaan. 

Perubahan dalam persediaan barang dipengaruhi oleh harga-harga dan 

banyaknya barang-barang. Banyaknya persediaan barang tergantung dari 

permintaan para langganan dan taksiran manajemen tentang ramalan diwaktu 

yang akan datang. 
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2.6.8 Besar kecilnya persediaan dalam perusahaan 

Menurut Ahmad (1997:79), faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 

persediaan adalah : 

1. Faktor resiko kahabisan persediaan 

2. Hubungan antara biaya penyimpanan digudang disatu pihak dengan biaya 

ekstra yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari kehabisan persediaan dilain 

pihak 

3. Sifat penyesuaian skedul produksi dengan pesanan ekstra 

4. Sifat saringan industri 

5. 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, resiko kerugian karena kerusakan, 

keusangan, turunnya kualitas bahkan kehilangan. Semua biaya yang berkaitan 

dengan persediaan tersebut akan memperkecil keuntungan yang diperoleh 

perusahaan. 

Demikian pula sebaliknya, apabila persediaan terlalu kecil dibandingkan 

dengan kebutuhan akan menekan keuntungan juga karena kekurangan material, 

Perusahaan tidak dapat bekerja dengan full-capacity. Tidak tercapainya full-

capacity berarti “capital asset” dan “direct labor” tidak dapat didayagunakan 

secara optimal, sehingga akan mempertinggi rata-rata yang pada akhirnya akan 

menekan keuntungan perusahaan. 
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2.6.9 Perputaran Persediaan 

Untuk mengevaluasi posisi persediaan barang dagangan, maka perlu 

dihitung tingkat perputaran persediaan barang dagangannya. Tingkat perputaran 

persediaan barang dagangan merupakan ratio antara jumlah harga pokok 

penjualan dengan rata-rata persediaan yang dimiliki oleh koperasi. Tingkat 

perputaran persediaan menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang 

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

Tingkat perputaran persediaan mengukur koperasi dalam memutarkan 

barang dagangannya dan menunjukkan hubungan antara barang yang diperlukan 

untuk menunjang atau mengimbangi tingkat penjualan yang ditentukan. Untuk 

dapat mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka harus diadakan perencanaan 

dan pengawasan persediaan secara teratur dan efisien. Semakin cepat atau 

semakin tinggi tingkat perputaran, akan memperkecil resiko terhadap kerugian 

yang disebabkan penurunan harga oleh karena perubahan selera konsumen, 

disamping itu akan menghemat ongkos dan pemeliharaan terhadap persediaan. 

Dengan demikian, 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. 

Dengan diketahuinya tingkat perputaran persediaan, akan diketahui pula 

hari rata-rata barang disimpan dari dalam gudang yaitu dengan membagi hari 

dalam satu tahun dengan perputaran persediaan. Hari rata-rata barang disimpan di 

gudang akan bermanfaat untuk menilai efisiensi dalam persediaan. Penilaian 
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tingkat efisiensi ini dilakukan dengan cara membandingkan standar lama 

penyimpanan persediaan yang digunakan atau dengan perusahaan lain yang 

sejenis. 

 

2.7 Kerangka Berpikir 

Tujuan suatu perusahaan atau badan usaha pada umumnya adalah umtuk 

memperoleh laba. Demikian halnya dengan koperasi, walaupun usaha koperasi 

tidak semata-mata berorientasi pada laba namun didalam menjalankan aktivitas 

usahanya koperasi harus memperhatikan  bagaimana upaya yang dapat dilakukan 

agar posisinya tetap menguntungkan sehingga kelangsungan dapat terjaga dalam 

hal ini laba berperan penting. Perputaran kas, piutang dan persediaan sebagai 

komponen modal kerja dapat mempengaruhi net operating assets serta assets 

turnovernya yang pada akhirnya akan mempengaruhi tinggi rendahnya rentabilitas 

ekonomi. 

Kas merupakan nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan beserta pos-

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

kebutuhan finansiil, yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya 

(Gitosudarmo 1999:61). Tingka perputaran kas yang tinggi menunjukkan 

kecepatan arus kas kembali dari kas yang telah diinvestasikan pada kas. Kas yang 

segera kembali akan menghindarkan kesulitan keuangan, yaitu meminimalkan 

biaya atau resiko tidak kembalinya kas pada perusahaan. Tingkat perputaran kas 

yang tinggi juga menunjukkan telah terjadinya volume penjualan yang tinggi pula. 

Sehingga laba yang diterima perusahaan menjadi besar. Besarnya laba yang 
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diterima akan membuat tingkat rentabilitas ekonomi menjadi tinggi. Dengan 

demikian, tingkat perputaran kas mempengaruhi rentabilitas ekonomi. 

Piutang merupakan aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul sebagai 

akibat dari dilaksanakanya politik penjualan kredit (Gitosudarmo 1999:83). 

Periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu 

yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit, sehingga semakin lama  

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 satu periode semakin 

tinggi. Tingkat perputaran piutang yang tinggi berarti terjadi cepatnya 

pengembalian dana yang tertanam dalam piutang menjadi kas kembali. Pelunasan 

piutang menjadi kas kembali tersebut dapat digunakan lagi untuk penjualan kredit 

atau pemberian pinjaman kembali. Kas yang kembali dari pelunasan piutang 

meliputi unsur pokok pinjaman atau harga pokok penjualan dan jasa pinjaman 

(bunga) atau laba penjualan. 

Dengan demikian pada tingkat perputaran piutang yang tinggi, satu sisi 

akan menghasilkan jasa pinjaman atau laba dalam jumlah yang banyak. 

Sedangkan pada sisi lain adalah meminimalkan biaya. Dengan demikian laba 

bersih yang diterima akan menjadi banyak jumlahnya. Banyaknya laba yang 

diterima akan mempertinggi tingkat rentabilitas ekonomi. Dengan demikian, 

tingkat perputaran piutang akan mempengaruhi rentabilitas ekonomi. 
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Persediaan merupakan aktiva yang pada setiap saat mengalami perubahan 

(Gitosudarmo 1999:97). Tingkat perputaran persediaan menunjukkkan kecepatan 

kembalinya dana yang tertanam pada persediaan. Pada tingkat perputaran 

persediaan yang tinggi berarti terjadi tingkat penjualan barang dagangan adalah 

tinggi. Dengan demikian resiko serta beberapa biaya yang berkenaan dengan 

persediaan akan dapat diminimalkan, misalnya biaya penyimpanan, biaya 

pemeliharaan serta resiko susut atau kerusakan. 

Makin tinggi tingkat perputaran persediaan maka makin cepat kembalinya 

dana yang tertanam pada persediaan tersebut. Akibatnya, laba yang dierima akan 

menjadi banyak jumlahnya. Banyaknya laba yang diterima ini akan menaikkan 

tingkat rentabilias ekonomi. Dengan demikian, tingkat perputaran persediaan akan 

mempengaruhi tingkat rentabilitas ekonomi. 

Dari uraian diatas dapat dibuat bagan kerangka berpikir secara sederhana 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

2.8 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto 2000:68). 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir diatas, dapat dirumuskan 

Tingkat Perputaran Kas 

Tingkat Perputaran Piutang  

Tingkat Perputaran Persediaan 

Rentabilitas Ekonomi 
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hipotesis penelitian sebagai berikut : “Ada pengaruh antara tingkat perputaran kas, 

piutang dan persediaan terhadap rentabilitas pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia ( KPRI)  di Kabupaten Jepara tahun 2002-2004.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dan Sampel  

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Dalam penelitian ini yang 

dijadikan populasi adalah KPRI di Kabupaten Jepara tahun 2002-2004 berjumlah 

46 koperasi.Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling atau sampel bertujuan. Metode pengambilan sampel 

bertujuan ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

 Syarat-syarat sampel yang digunakan adalah  

1. Mempunyai unit simpan pinjam dan usaha pertokoan. 

2. Telah melaksanakan RAT selama 3 tahun terakhir berturut-turut. 

Berdasarkan beberapa kriteria pertimbangan tersebut, maka KPRI yang 

dapat dipertimbangkan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 12 KPRI. 

KPRI yang terambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 1. Daftar Nama KPRI sampel di Kabupaten Jepara 

No Nama KPRI Alamat KPRI 

1 KPPD Pemda Jepara 

2 ADIL Kantor Cabang Dinas PDK Kec. Pecangaan 

3 JAYA Kantor Cabang Dinas PDK Kec. Kedung 

4 KALINGGA Kantor Cabang Dinas PDK Kec. Keling 

5 KENCANA Kantor BKKBN Kab. Jepara 
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6 WASPADA SMP N 2 Jepara 

7 SETYO MARSUDI AMAL SMU N 1 Jepara 

8 PENGAYOMAN Rutan Jepara 

9 MAJU Eks. Kantor Deppen Kabupaten Jepara 

10 BHAKTI Kantor cabang dinas PDK kecamatan Jepara 

11 HIKMAH Kantor Dep. Agama kabupaten Jepara 

12 PELITA Kantor Cabang dinas PDK kabupaten Jepara 

13 BUDI DAYAMINA BBAP Jepara 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel Independen (X) 

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah : 

1. Tingkat perputaran kas pada KPRI di Kabupaten Jepara tahun 2002-2004 

(X1). Indikator tingkat perputaran kas adalah : 

a. Penjualan bersih yang dinyatakan dalam rupiah 

b. Kas rata-rata yang dinyatakan dalam rupiah 

Ratio perputaran kas kali 1  x 
bankdan kasratarata

pendapatandan penjualan 
−

=  

2. Tingkat perputaran piutang pada KPRI di Kabupaten Jepara tahun 2002-2004 

(X2). Indikator tingkat perputaran piutang adalah : 

a. Penjualan kredit dan pinjaman yang diberikan yang dinyatakan dalam 

rupiah 

b. Piutang rata-rata yang dinyatakan dalam rupiah 

Ratioperputaranpiutang 

kali 1  x 
piutang ratarata

diberikan yangpinjaman &kredit penjualan 
−

=  
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3. Tingkat perputaran persediaan pada KPRI di Kabupaten Jepara tahun 2002-

2004 (X3). Indikator tingkat perputaran persediaan adalah : 

a. Harga pokok penjualan (HPP) yang dinyatakan dalam rupiah 

b. Persediaan rata-rata yang dinyatakan dalam rupiah 

Ratio perputaran persediaan 

kali 1  x 
persediaan ratarata

penjualanpokok  Harga
−

=       

3.2.2 Variabel Dependen (Y) 

Variabel Dependen adalah dalam penelitian ini adalah Tingkat Rentabilitas 

Ekonomi pada KPRI di Kabupaten Jepara tahun 2002-2004 (Y). Indikator tingkat 

rentabilitas ekonomi adalah : 

1. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dinyatakan dalam rupiah 

2. Modal yang dinyatakan dalam rupiah 

Analisis ratio rentabilitas 

100%  x  
asing modalsendiri modal

pajak sebelum SHU
+

=   

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Ini digunakan 

untuk mengumpulkan berbagai dokumen penting, terutama dokumen-dokumen 

berupa catatan laporan keuangan yang berupa neraca, laporan laba/rugi dan 

catatan keuangan pendukung lainnya pada KPRI yang dipilih sebagai sampel 

penelitian pada tahun 2002-2004. 
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3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel 

independen (X). Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh 

antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X), baik secara 

simultan maupun secara parsial. Dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel 

kriterium dan tiga variabel prediktor, sehingga metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis data tiga prediktor. 

Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + ei 

Keterangan : 

Y  = variabel rentabilitas ekonomi 

a  = konstanta 

b1, b2, b3   = koefisien regresi tingkat perputaran kas, piutang dan persediaan 

x1  = tingkat perputaran kas 

x2  = tingkat perputaran piutang 

x3  = tingkat perputaran persediaan 

e  = variabel gangguan  

Spesifikasi model tersebut menurut Algifari ( 2000:83) harus memenuhi 

berbagai asumsi klasik yaitu sebagai berikut :  

1. Non-multikolinieritas, yaitu antara variabel independen yang satu dengan 

variabel independen yang lain dalam model regresi tidak saling berhubungan 

secara sempurna atau mendekati. 
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2.  Homoskedastisitas, yaitu varian semua variabel adalah konstan ( sama ). 

3. Non-otokorelasi, yaitu tidak terdapat pengaruh dari variabel dalam model 

melalui tenggang waktu ( time lag )  

4. Nilai rata-rata kesalahan  ( error) populasi pada model stokhastiknya sama 

dengan nol 

5. Variabel independen adalah non-stokhastik  ( nilai konstan pada setiap kali 

percobaan yang dilakukan secara berulang ) 

6. Distribusi kesalahan ( error ) 

Apabila dalam suatu model telah memenuhi asumsi klasik tersebut, maka 

dapat dikatakan model tersebut sebagai model  yang ideal, dalam ekonometrika 

dinamakan BLUE ( Best Linier Unbiased Estimator ). Untuk menguji apakah 

model yang digunakan diterima secara ekonometrika dan apakah estimator yang 

diperoleh dengan metode kuadrat terkecil sudah memenuhi syarat BLUE, maka 

akan dilakukan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji otokorelasi. 

Pembuktian hipotesis dilakukan dengan : 

1. Uji F, yaitu untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-

sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas. 

Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai kritis, F(tabel) 

dengan F(hitung) yang terdapat pada tabel analisis df variance. Jika 

F(hitung) lebih besar daripada F(tabel) maka keputusan menolak hipotesis 

nol (Ho) dan menerima hipotesis alternatif (Ha). Arti secara serentak 

data yang digunakan membuktikan bahwa semua variabel independen 

(X1, X2 dan X3) berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Y). 
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2. Uji t, yaitu untuk menguji kemaknaan koefisien regresi partial (r2) 

masing-masing variabel independen. Pengambilan keputusan 

berdasarkan perbandingan nilai t(hitung) masing-masing koefisien regresi 

dengan nilai t(tabel) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. 

Selain melakukan pembuktian dengan uji F dan uji t, perlu juga dicari 

besarnya koefisien determinasi (r2) parsialnya untuk masing-masing variabel 

bebas. Menghitung r2 digunakan untuk mengetahui sejauh mana sumbangan dari 

masng-masing variabel bebas, jika variabel lainnya konastan terhadap variabel 

terikat. Semakin besar nilai r2 maka semakin besar variasi sumbangannya terhadap 

variabel terikat. Dalam uji regresi linier berganda ini dianalisis pula besarnya 

koefisien determinasi (R2) keseluruhan. R2 digunakan untuk mengukur ketepatan 

yang paling baik dari analisis regresi linier berganda. Jika R2 yang diperoleh 

mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam 

menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika R2 

mendekati nol maka semakin lemah variasi variabel-variabel bebas menerangkan 

variabel terikat. 

3.4.5 Evaluasi Ekonometri 

Evaluasi ekonometri dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi 

linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini 

memenuhi asumsi klasik atau tidak. 

1. Uji multikolinieritas 

Salah satu asumsi klasik adalah tidak terjadinya multikolonieritas diantara 

variabel-variabel bebas yang berada dalam satu model. Artinya antar variabel 
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independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau 

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

2000:84 ). Apabila hal ini terjadi berarti antara variabel bebas itu sendiri saling 

berkorelasi, sehingga dalam hal ini sulit diketahui variabel bebas mana yang 

mempengaruhi variabel terikat. Salah satu cara untuk mendeteksi kolinieritas 

dilakukan dengan mengkorelasikan antar variabel bebas dan apabila korelasinya 

signifikan maka antar  variabel  bebas tersebut terjadi multikolinieritas.  

2. Uji Otokorelasi 

Uji otokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data 

time series) atau ruang data (data cross section). Untuk mendeteksi terjadinya 

otokorelasi atau tidak dalam suatu model regresi dilakukan melalui pengujian 

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

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

dengan melihat tabel Durbin Watson yang telah ada klasifikasinya untuk 

menilai perhitungan d yang diperoleh. Kriteria untuk menilai tersebut ada 

tidaknya korelasi dapat dihitung pada tabel Durbin Watson test dibawah ini : 

Tabel 2. Klsifikasi Durbin Watson 

Hasil perhitungan Klasifikasi 

Kurang dari 1,08 

1,08 sampai dengan 1,66 

1,66 sampai dengan 2,34 

2,34 sampai dengan 2,92 

lebih dari 2,92 

Ada otokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Tidak ada otokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Ada otokorelasi 

(Sumber : Algifari 2000:89) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum KPRI di Kabupaten Jepara  

 Pada awalnya tujuan pendirian Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) adalah didasarkan pada dorongan untuk membantu meringankan beban 

pegawai negeri dalam memenuhi kebutuhannya serta meningkatkan 

kesejahteraannya. Pegawai negeri adalah orang yang mengabdikan diri pada 

negara, karenanya masalah kesejahteraan selayaknya menjadi perhatian. Namun 

bukan berarti masalah keuntungan dikesampingkan. 

 Selain tujuan yang lebih bersifat materi tersebut, didirikannya KPRI juga 

ditujukan pada upaya pendidikan berorganisasi. Pendidikan berorganisasi ini 

diarahkan pada penghayatan dan pengamalan jiwa-jiwa koperasi sebagai soko 

guru perekonomian nasional. Dengan kondisi demikian, diharapkan tumbuhnya 

militansi jiwa berkoperasi pada pegawai negeri anggotanya. 

 Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang menjadi anggota Pusat 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Wilayaah Kabupaten Jepara berjumlah 

46 KPRI. Data terakhir pada tahun 2004 mengenai unit usaha unit usaha yang 

telah diselenggarakan oleh KPRI yang terambil sebagai sampel dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut : 
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Tabel 3. 
Unit Usaha pada KPRI Sampel di Kabupaten Jepara 

 
No Nama KPRI Unit Usaha  
1 KPPD 1  Unit Simpan Pinjam  

2. Unit Pertokoan  
2 ADIL 1. Unit Simpan Pinjam  

2. Unit Pertokoan 
3. Unit Perkaplingan  

3 JAYA 1. Unit Simpan Pinjam  
2. Unit Pertokoan 
3. Unit Persewaan Gedung 

4  KALINGGA 1. Unit Simpan Pinjam  
2. Unit Pertokoan 
3. Unit Persewaan Gedung  

5 KENCANA  1. Unit Simpan Pinjam  
2. Unit Pertokoan 

6 WASPADA 1. Unit Simpan Pinjam  
2. Unit Pertokoan 

7 SETYO MARSUDI AMAL 1. Unit Simpan Pinjam  
2. Unit Pertokoan 

8 PENGAYOMAN  1. Unit Simpan Pinjam  
2. Unit Pertokoan 
3. Unit pemasok Bahan Makanan   

9 BHAKTI 1. Unit Simpan Pinjam  
2. Unit Pertokoan 

10 HIKMAH  1. Unit Simpan Pinjam  
2. Unit Pertokoan 
3. Unit Foto Copy 
4. Unit Wartel 

11 PELITA  1. Unit Simpan Pinjam  
2. Unit Pertokoan 
3. Unit Wartel 

12 BUDI DAYA MINA  1. Unit Simpan Pinjam  
2. Unit Pertokoan 

Sumber : Data Laporan RAT KPRI di Kabupaten Jepara  

 Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa KPRI yang terambil sebagai sampel 

dalam penelitian ini memiliki unit usaha simpan pinjam dan pertokoan yang 

menjual aneka macam barang kebutuhan anggota. Disamping memiliki unit usaha 
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simpan pinjam dan pertokoan beberapa diantara KPRI tersebut juga 

mengembangkan unit usaha – unit usaha jasa lainnya seperti : KPRI ADIL yang 

mengembangkan unit usaha perkaplingan, KPRI JAYA dan KPRI KALINGGA 

yang mengembangkan unit usaha persewaan gedung, KPRI PENGAYOMAN 

yang mengembangkan unit usaha pemasok bahan makanan atau lauk pauk untuk 

narapidana dan tahanan rutan di Kabupaten Jepara, KPRI HIKMAH dan KPRI 

PELITA yang mengembangkan usaha jasa yang berupa unit fotokopi  dan wartel.  

 
4.2 Keadaan Finansial pada KPRI di Kabupaten Jepara 

Keadaan finansial di KPRI Kabupaten Jepara yang terambil dalam sampel 

rata-rata sudah mempunyai permodalan yang  besar. Terutama asset dalam bentuk 

pertokoan  yang merupakan tanah milik sendiri. Tingkat finansial  KPRI di 

Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. 
Keadaan Finansial pada KPRI Sampel di Kabupaten Jepara 

 
Unit Usaha

Asset 
Unit Simpan 

Pinjam 
Pertokoan Lainnya 

< 100 juta 1 7 - 

100 juta – 250 juta  1 2 - 

250 juta – 500 juta 2 2 4 

500 juta – 750 juta 1 - 1 

> 750 juta 7 1 1 

Jumlah  12 12 6 

     Sumber : Laporan Keuangan  KPRI di Kabupaten Jepara yang diolah 

 

 



 41

Berdasarkan tabel 4 di atas, diperoleh gambaran bahwa semua koperasi  

mempunyai unit usaha simpan pinjam sebagai pokok  usahanya disamping juga 

usaha pertokoan. Namun tidak semuanya mempunyai asset dalam usaha lain-lain 

misalnya perkaplingan, sewa-menyewa dan lain-lain. 

 

4.3. Keanggotaan pada KPRI di Kabupaten Jepara  

 Keanggotaan KPRI yang terambil sebagai sampel dalam penelitian di 

Kabupaten Jepara pada tahun 2002, 2003 dan 2004 dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. 

Keanggotaan Rata-Rata pada KPRI Sampel di Kabupaten Jepara 

Tahun 2002 - 2004 

No Keanggotaan KPRI Jumlah KPRI 

1 49 – 280 6 

2 281 – 512 4 

3 513-744 1 

4 745-976 - 

5 977-1208 1 

 Jumlah 12 

Sumber :  Laporan pertanggung Jawaban KPRI 
 
 Berdasarkan Tabel 5, tersebut diatas diketahui bahwa ada 6 KPRI yang 

mempunyai jumlah anggota antara 49-280 orang, 4 KPRI yang mempunyai 

jumlah anggota antara 281-512 orang, 1 KPRI yang mempunyai jumlah anggota 

antara 513-744 orang dan 1 KPRI yang mempunyai jumlah anggota antara 977-

1208 orang. 
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4.4 Deskripsi Variabel Penelitian 

4.4.1 Tingkat Perputaran Kas 

 Perputaran kas adalah perputaran sejumlah modal kerja yang tertanam 

dalam kas dan bank dalam satu periode akuntansi. Perputaran kas diketahui 

dengan membandingkan antara jumlah pendapatan dan pemberian pinjaman 

dengan jumlah kas rata-rata. Dengan demikian tingkat perputaran kas 

menunjukkan kecepatan kembalinya modal kerja yang tertanam pada kas atau 

setara kas menjadi kas kembali melalui penjualan atau pendapatan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6. 
Tingkat Perputaran Kas pada KPRI Sampel di Kabupaten Jepara  

Tahun 2002-2004 

Kelas Interval Frekuensi Prosentase Total 

2.23 -  8.23 21.00 58.33% 58.33% 
9.23 - 15.23           1.00         2.78% 61.11% 

16.23 − 22.23 4.00  11.11% 72.22% 
23.23 - 29.23 6.00 16.67% 88.89% 
30.23 - 36.23 3.00 8.33% 97.22% 
37.23 - 43.23 1.00 2.78% 100.00% 
          36 100%   

Sumber :  Laporan pertanggung Jawaban KPRI 
 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui kondisi perputaran kas 

yang ada pada KPRI di Kabupaten Jepara. Tingkat perputaran kas pada masing-

masing KPRI sampel di Kabupaten Jepara tahun 2002-2004 dari tabel 6 tersebut 

dapat diketahui bahwa perputaran kas tertinggi terjadi pada rentang  37,23 - 43,23 

kali yaitu sebanyak  2,78%. Ini berarti bahwa kas dapat terkumpul kembali dalam 

modal kerja memerlukan waktu 8 -10 hari. Sedangkan perputaran kas yang paling 
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kecil terjadi pada rentang 2,23 - 8,23 yaitu sebanyak 58,33% . Ini berarti waktu 

yang paling lama yaitu 44-161 hari kas dapat terkumpul kembali dalam modal 

kerja. 

 

4.4.2 Tingkat Perputaran piutang 

 Perputaran piutang adalah perputaran sejumlah modal kerja yang tertanam 

dalam piutang dalam satu periode akuntansi. Dengan demikian, tingkat perputaran 

piutang menunjukkan kecepatan kembalinya modal kerja yang tertanam pada 

piutang menjadi kas kembali melalui penagihan. Perputaran piutang pada KPRI di 

Kabupaten Jepara terjadi karena adanya transaksi penjualan kredit kepada pihak 

lain dan pemberian kredit kepada pihak lain dan dalam keadaan berputar.  Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut. 

Tabel  7. 
Tingkat Perputaran Piutang pada KPRI di Kabupaten Jepara  

Tahun 2002-2004 
 

Kelas Interval Frekuensi Prosentase Total 

0.24 - 0.44 13.00 36.11% 36.11% 

0.54 - 0.74 3.00 8.33% 44.44% 

0.84 − 1.04 3.00 8.33% 52.78% 

1.14 - 1.34 8.00 22.22% 75.00% 

1.44 - 1.64 7.00 19.44% 94.44% 

1.74 - 1.94 2.00 5.56% 100.00% 

  36 100%   

Sumber :  Laporan pertanggung Jawaban KPRI 
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Dari tabel 7, diketahui bahwa selama tahun 2002-2004 tingkat perputaran 

piutang tertinggi terjadi pada rentang 1,74 – 1,94 kali yaitu sebanyak 5,56%. Ini 

berarti bahwa waktu rata-rata piutang yang terdapat pada modal kerja terkumpul 

kembali paling cepat dalam waktu 186 - 207 hari. Dalam tabel 7 tersebut, juga 

diketahui bahwa selama tahun 2002-2004 tingkat perputaran piutang terendah 

terjadi pada rentang 0,24 - 0,44 kali yaitu sebanyak 36,11%. Ini berarti bahwa 

piutang yang tertanam pada modal kerja terkumpul kembali memerlukan waktu 

818-1.636 hari.  

 

4.4.3 Tingkat Perputaran Persediaan 

 Perputaran persediaan adalah perputaran sejumlah modal kerja yang 

tertanam dalam persediaan dalam waktu periode akuntansi. Tingkat perputaran 

persediaan menunjukkan kecepatan kembalinya modal kerja yang tertanan pada 

persediaan (yang berupa harga pokok ) dijual atau diganti kembali melalui 

penjualan. Harga Pokok Penjualan adalah faktor yang diperhatikan dalam 

penilaian tingkat perputaran persediaan karena harga pokok adalah nilai 

persediaan tersebut sebenarnya sebelum penambahan laba. Tingkat perputaran 

persediaan yang dicapai dapat dilihat pada tabel 8 berikut : 
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Tabel  8. 
Tingkat Perputaran Persediaan pada KPRI Sampel di Kabupaten Jepara  

Tahun 2002-2004 

Kelas Interval Frekuensi Prosentase Total 

1.15 - 3.75 20.00 55.56% 55.56% 
3.85 - 6.45 9.00 25.00% 80.56% 
6.55 − 9.15 1.00 2.78% 83.33% 
9.25 - 11.85 1.00 2.78% 86.11% 
11.95 - 14.55 3.00 8.33% 94.44% 
14.65 - 17.25 2.00 5.56% 100.00% 
         36.00 100.00%   

Sumber :  Laporan pertanggung Jawaban KPRI 
 

Dari tabel 8, diketahui bahwa selama tahun 2002-2004 tingkat perputaran 

persediaan tertinggi terjadi pada rentang 14,65 – 17,25 kali dengan prosentase 

sebanyak 5,56%. Sehingga waktu  persediaan yang terdapat pada modal kerja 

terkumpul kembali paling cepat memerlukan waktu 21–25 hari. Dalam tabel 8 

tersebut juga diketahui bahwa selama tahun 2002 - 2004 tingkat perputaran 

persediaan terendah terjadi rentang 1,15 – 3,75 kali  yaitu sebanyak 55,56%. Ini 

berarti bahwa persediaan yang tertanam pada modal kerja terkumpul kembali 

dalam waktu  96-313 hari. 

 

4.4.4 Tingkat Rentabilitas Ekonomi 

 Rentabilitas ekonomi merupakan gambaran kemampuan badan usaha 

dalam memperoleh laba / sisa hasil usaha ( SHU ) dengan seluruh asset yang 

dimilikinya. Rentabilitas ekonomi KPRI diketahui dengan membandingkan antara 

SHU yang diperoleh dengan seluruh asset yang digunakan pada periode tertentu.  
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Dengan demikian, rentabillitas ekonomi dapat digunakan sebagai ukuran efisiensi 

penggunaan seluruh asset yang dimilikinya untuk memperoleh SHU dalam satu 

periode akuntansi. Tingkat rentabilitas ekonomi yang dicapai oleh KPRI di 

Kabupaten Jepara pada tahun 2002-2004 dapat dilihat pada tabel 9.  

Tabel  9. 
Tingkat Rentabilitas Ekonomi KPRI Sampel di Kabupaten Jepara 

Tahun 2002 – 2004 
 

Kelas Interval Frekuensi Prosentase Total 

1.86 - 3.16 14.00 38.89% 38.89% 
3.26 - 4.56 5.00 13.89% 52.78% 
4.66 − 5.96 5.00 13.89% 66.67% 
6.06 - 7.36 2.00 5.56% 72.22% 
7.46 - 8.76 5.00 13.89% 86.11% 
8.86 - 10.16 5.00 13.89% 100.00% 

  36.00 100.00%   
Sumber :  Laporan pertanggung Jawaban KPRI 

 
Dari tabel 9, diketahui bahwa selama tahun 2002-2004 tingkat rentabilitas 

ekonomi tertinggi terjadi pada rentang 8,66 – 10,16 yaitu sebanyak 13,89%. Ini 

berarti bahwa setiap Rp. 1.000.000,00; aktiva yang digunakan akan menghasilkan 

SHU rata-rata sebesar Rp. 86.600,00;-Rp. 101.600,00;. Dan tabel 9 tersebut, juga 

diketahui bahwa tingkat rentabilitas ekonomi terendah selama tahun 2002-2004 

terjadi pada rentang 1,66-3.16 yaitu sebanyak 38,89%, yang berarti bahwa setiap                

Rp. 1.000.000,00; aktiva yang digunakan akan menghasilkan SHU rata-rata 

sebesar Rp. 16.600,00 - Rp. 31.600,00. 
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4.5 Hasil  Regresi Linier Berganda 

Hasil analisis regresi menggunakan program SPSS diperoleh koefisien       

untuk variabel  bebas X1 = 0,072, X2  = 2,048, X3 = 0,176  dan konstanta sebesar 

1,207 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah
^
Y  = 1,207 + 

0,072 X1 + 2,048 X2 + 0,176 X3.  Model persamaan secara parsial diuji 

keberartiannya menggunakan uji t dan diperoleh t untuk variabel perputaran kas 

sebesar 3,058 dengan probabilitas 0,004 < 0,05, yang berarti variabel tersebut 

signifikan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh perputaran kas yang positif 

terhadap rentabilitas KPRI. Nilai t untuk variabel perputaran piutang diperoleh 

sebesar 3,569 dengan probabilitas 0,001<0,05, yang berarti bahwa variabel 

tersebut signifikan, sehingga dapat disimpulkan perputaran piutang berpengaruh 

positif terhadap rentabilitas KPRI. Besarnya t untuk variabel perputaran 

persediaan sebesar 2,607 dengan probabilitas 0,014 < 0,05, sehingga hipotesis 

diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif perputaran 

persediaan terhadap rentabilitas KPRI. Hasil analisis ini dapat dilihat pada output 

SPSS release 12 berikut: 

Tabel  10. 
Model regresi  antara tingkat perputaran Kas, Piutang dan Persediaan terhadap 

rentabilitas  dengan  program SPSS release 12 
Coefficientsa

1.207 .444 2.719 .011
.072 .023 .330 3.056 .004 .620 1.613

2.048 .574 .407 3.569 .001 .555 1.801
.176 .067 .298 2.607 .014 .553 1.808

(Constant)
x1
x2
x3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: ya. 
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Model regresi 
^
Y  = 1,207 + 0,072 X1 + 2,084 X2 + 0,176 X3 diuji 

keberartiannya mengunakan uji F yang diperoleh F hitung 35,568 dengan 

probabilitas 0.000. Probabilitas tersebut juga lebih kecil daripada taraf kesalahan 

0,05, yang berarti bahwa X1, X2 dan X3 berpengaruh terhadap Y. 

Tabel   11 
Uji Keberartian model persamaan regresi antara tingkat perputaran 

Kas, Piutang dan Persediaan terhadap  rentabilitas 
dengan menggunakan  SPSS release 12 

ANOVAb

183.335 3 61.112 35.568 .000a

54.981 32 1.718
238.316 35

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), x3, x1, x2a. 

Dependent Variable: yb. 
 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa  tingkat 

perputaran kas, piutang dan persediaan secara simultan berpengaruh secara 

signifikan terhadap rentabilitas.  Hasil analisis regresi diperoleh besarnya 

koefisien determinasi (R2) sebesar 0.769 dan koefisien korelasi 0.877. Besarnya 

koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh 

variabel perputaran kas, piutang dan persediaan terhadap rentabilitas secara 

simultan sebesar 76,9%, sedangkan sisanya 23,1% dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut dapat dilihat dari 

output SPSS berikut: 
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Tabel  12. 
Hasil Koefisien determinasi dan koefisien korelasi antara tingkat 

perputaran kas, piutang dan  persediaan terhadap rentabilitas 

Model Summaryb

.877a .769 .748 1.31078 1.948
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), x3, x1, x2a. 

Dependent Variable: yb. 
 

Sehingga dapat disimpulkan tingkat perputaran kas, piutang dan 

persediaan  semuanya berpengaruh langsung terhadap rentabilitas. Dengan kata 

lain rentabilitas dipengaruhi oleh tingkat perputaran kas, piutang dan persediaan di 

KPRI  Kabupaten Jepara tahun 2002 – 2004. 

 

4.6 Uji Asumsi Klasik 

a. Multikolinieritas 

 Berdasarkan hasil nilai VIF dan Tolerancenya bahwa angka VIF 

sebesar 1.613,  1.801 dan 1.808 dan nilai tolerancenya  yaitu 0.620, 0.555 

dan 0.553.  

Tabel  13.  
 Pengujian Multikolinieritas dengan menggunakan Program SPSS release 12 

Coefficientsa

1.207 .444 2.719 .011
.072 .023 .330 3.056 .004 .620 1.613

2.048 .574 .407 3.569 .001 .555 1.801
.176 .067 .298 2.607 .014 .553 1.808

(Constant)
x1
x2
x3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: ya. 
 

 
Sedangkan jika dilihat dari angka korelasi antar variabel 

diperoleh nilai korelasi seperti nampak pada tabel berikut :   
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Tabel 14. 
Korelasi Antar variabel dengan menggunakan Program SPSS release 12 

Correlations

1.000 .720 .773 .732
.720 1.000 .553 .555
.773 .553 1.000 .617
.732 .555 .617 1.000

. .000 .000 .000
.000 . .000 .000
.000 .000 . .000
.000 .000 .000 .

36 36 36 36
36 36 36 36
36 36 36 36
36 36 36 36

y
x1
x2
x3
y
x1
x2
x3
y
x1
x2
x3

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

y x1 x2 x3

 
 
 

Dari hasil pengujian korelasi antar variabel independent 

sebagaimana pada tabel diatas menunjukkkan korelasi-korelasi yang 

rendah yaitu berada di bawah 0,8. Dengan demikian disimpulkan tidak 

adanya multikolinieritas dalam model regresi. 

b. Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah model 

regresi yang dihasilkan, varians sampelnya dapat menggambarkan varians 

populasi sehingga dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel 

dependen pada nilai variabel independen. 

Berdasarkan hasil perhitungan komputer program SPSS pada 

Lampiran  nilai uji DW dengan tingkat signifikansi 5 % (0,05) diperoleh 

nilai dl = 1,29 dan du = 1,65. Terbukti bahwa nilai uji Durbin Watson = 

1,988 berada di daerah tidak ada autokorelasi yaitu terletak di antara du 
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(1,65) dan 4-du (2,35) sehingga dapat disimpulkan bahwa pada persamaan 

regresi dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 

Tabel 15. 
Uji  Durbin Watson dengan menggunakan program SPSS release 12 

Model Summaryb

.877a .769 .748 1.31078 1.948
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), x3, x1, x2a. 

Dependent Variable: yb. 
 

 
 

 
4.7 Pembahasan  

 Berdasarkan uji hipotesis diketahui bahwa secara bersama ada pengaruh 

signifikan antara tingkat perputaran kas, piutang dan persediaan terhadap 

rentabilitas pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten 

Jepara Tahun 2002-2004 yaitu sebesar 76.9%, sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

1. Tingkat Perputaran Kas. 

Perputaran Kas (Cash Turnaver ) adalah perbandingan antara sales 

dengan jumlah kas rata-rata (Riyanto, 1999 : 95). Tingkat perputaran kas 

merupakan ukuran efesiensi penggunaan kas yang dilakukan oleh 

perusahaan. Dikatakan sebagai ukuran efesiensi karena tingkat perputaran 

kas menggambarkan kecepatan arus kas 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. Oleh karena itu, sumber kas 



 52

dalam penelitian ini adalah berasal dan aktivitas penjualan unit pertokoan 

atau pemberian kredit pada unit simpan pinjam. idealnya makin tinggi 

tingkat perputaran kas berarti makin cepat kembalinya uang pada KPRI, 

kembalinya uang tersebut adalah melalui penjualan apabila pada unit 

pertokoan serta penerimaan pelunasan kredit pada unit simpan pinjam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perputaran kas 

tertinggi di Kabupaten Jepara antara 30,23 - 36,23 kali  setiap tahunnya. 

Hal ini berarti bahwa rata-rata kas tertanam dalam modal kerja terkumpul 

kembali dalam waktu 8 -10 hari. 

Tingkat perputaran kas pada koperasi di Kabupaten Jepara ini 

terjadi karena adanya penerimaan kas dan volume penjualan tunai yang 

tinggi. Tingginya tingkat perputaran kas ini menunjukkan bahwa koperasi 

efisien dalam penggunaan kas yang dilakukan oleh perusahaan. Makin 

tinggi tingkat perputaran kas berarti makin cepat kembalinya kas masuk 

pada perusahaan. Dengan demikian kas akan dapat dipergunakan lagi 

untuk membiayai kegiatan operasional sehingga laba yang diterima 

perusahaan menjadi lebih besar. Besarnya laba yang diterima akan 

membuat tingkat rentabilitas ekonomi menjadi besar. Sehingga, tingkat 

perputaran kas secara langsung mempengaruhi tingkat rentabilitas 

ekonomi.  
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Untuk mengetahui periode pengumpulan kas tersebut efektif atau 

tidak, maka dibuat tabel kriteria penafsiran agar diketahui atas periode 

pengumpulan   kas yang sangat efektif, efektif, kurang efektif, dan tidak 

efektif.  Berdasarkan lampiran deskripsi prosentase diperoleh gambaran 

sebagai berikut. 

Tabel 16 
Kriteria Penafsiran Periode Pengumpulan Kas 

Interval Kategori 

32.3 < skor < 42.4 sangat efektif 

22.3 < skor < 32.3 efektif 

12.3 < skor < 22.3 kurang efektif 

2.2 < skor < 12.3 tidak efektif 

 
 
Berdasarkan tabel 16 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa  

rata-rata periode pengumpulan kas sebesar  12,9 kali termasuk kategori 

kurang efektif. 

2. Tingkat Perputaran Piutang 

Perputaran piutang yang tinggi menunjukkan bahwa koperasi 

lebih efisien dalam memutarkan komponen modal kerja yaitu piutangnya. 

Rendahnya perputaran piutang ini disebabkan karena banyaknya piutang 

yang tidak dapat ditagih pada waktunya. Banyaknya piutang yang tidak 

dapat ditagih pada waktunya menyebabkan, pendapatan yang berasal dan 

piutang menjadi kecil ataupun rendah. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perputaran piutang 

tertinggi terjadi pada rentang 1,74 – 1,94 kali.  Sehingga waktu  piutang 

yang terdapat pada modal kerja terkumpul kembali dalam waktu  186-207 

hari. Sedangkan tingkat perputaran piutang terendah terjadi pada rentang 

0,24-0,44 kali. Ini berarti piutang yang tertanam pada modal kerja 

terkumpul kembali memerlukan waktu 818 - l.636 hari. 

Kecilnya pendapatan ini akan mengakibatkan SHU koperasi 

menjadi kecil. SHU yang kecil ini akan berakibat pada besar kecilnya 

rentabilitas ekonomi yang dicapai oleh koperasi yang bersangkutan. 

Perputaran piutang yang rendah atau kecil pada KPRI di Kabupaten Jepara 

juga disebabkan karena KPRI di Kabupaten Jepara masih lunak dalam 

menetapkan kebijaksanaan pengembalian piutang dan kebijaksanaan 

bunga pinjaman yang ditetapkan. Sehingga aliran penjualan dan 

pendapatan yang diterima dari piutang ini menjadi kecil atau sedikit. 

Sesuai teori Riyanto (1999:90 ) bahwa periode perputaran atau periode 

terikatnya modal dalam piutang adalah tergantung kepada syarat 

pembayarannya. Makin lunak atau makin lama syarat pembayarannya, 

berarti makin lama modal terikat pada piutang, yang ini berarti tingkat 

perputarannya selama periode tertentu adalah makin rendah. Tingkat 

perputaran piutang yang kecil menunjukkan bahwa koperasi belum efisien 

dalam memutarkan komponen piutangnya. Karena kekurangan efisienan 

tersebutlah yang menyebabkan rentabilitas ekonomi menjadi  kecil.  
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Mengingat perputaran piutang KPRI di Kabupaten Jepara berpengaruh 

terhadap rentabilitas dan tergolong lambat. 

 Untuk mengetahui periode pengumpulan piutang tersebut efektif 

atau tidak, maka dibuat tabel kriteria penafsiran agar diketahui atas periode 

pengumpulan   piutang yang sangat efektif, efektif, kurang efektif, dan 

tidak efektif.  Berdasarkan lampiran deskripsi prosentase diperoleh 

gambaran sebagai berikut. 

Tabel 17 
Kriteria Penafsiran Periode Pengumpulan Piutang 

Interval Kategori 

1.3 < skor < 1.7 sangat efektif 

1.0 < skor < 1.3 efektif 

0.6 < skor < 1.0 kurang efektif 

0.2 < skor < 0.6 tidak efektif 

 
 
Berdasarkan tabel 17 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa  

rata-rata periode pengumpulan piutang sebesar  0,9 kali  termasuk kateori 

kurang efektif. 

3. Tingkat Perputaran Persediaan 

Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa perputaran persediaan 

tertinggi antara  14,65 – 17,25 kali setiap tahunnya, Atau dalam waktu 21- 

25 hari KPRI dapat membeli dan menjual barang dagangannya. Pengaruh 

tingkat perputaran persediaan terhadap tingkat rentabilitas ekonomi pada 

KPRI di Kabupaten Jepara ini karena persediaan yang dimiliki oleh KPRI  
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di Kabupaten Jepara umumnya adalah barang yang dibutuhkan oleh 

anggota, dengan adanya barang yang dibutuhkan oleh anggota maka 

terjadi tingkat penjualan tinggi dimana barang dapat dijual dalam waktu 

yang relatif cepat, sehingga tingkat perputaran persediaan tinggi. 

Tingginya tingkat perputaran persediaan pada KPRI di Kabupaten 

Jepara karena secara umum persediaan yang dimiliki adalah berupa 

persediaan barang - barang sembako, konsumsi rumah tangga seperti 

beras, gula, makanan, minuman, pakaian, kebutuhan, mencuci dan mandi, 

ATK dan sebagainya yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari - hari oleh 

anggota. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan tingkat perputaran 

persediaan tinggi adalah beberapa KPRI dalam mengadakan barang adalah 

menggunakan system pesanan, maka persediaan akan menjadi kecil 

jumlahnya sedangkan volume penjualan menjadi tinggi dan laba menjadi 

bertambah. Dengan demikian efesiensi pada persediaan dan berpengaruh 

pada rentabilitas ekonorni (ROA). Sesuai Riyanto (1999:73 ) bahwa 

semakin tinggi tingkat perputaran persediaan maka semakin pendek waktu 

terikatnya modal dalam persediaan, sehingga untuk memenuhi volume 

penjualan tertentu dengan naiknya tingkat perputaran dibutuhkan jumlah 

modal yang lebih kecil. 

Meskipun secara umum tingkat perputaran persediaan KPRI di 

Kabupaten Jepara cukup tinggi namun ada beberapa KPRI yang  memiliki  

jenis persediaan barang yang kurang dibutuhkan dan masyarakat 

sekitarnya seperti barang elektronik. Sedangkan untuk persediaan barang 
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yang berupa kebutuhan pokok jumlahnya relatif lebih sedikit di samping 

juga harganya masih kurang bersaing dengan harga yang ada dipasar atau 

di sekitarnya. 

Dengan jenis persediaan yang relatif banyak bukan persediaan 

kebutuhan pokok untuk konsumsi seperti peralatan elektronik tersebut 

maka persediaan barang yang dimiliki oleh koperasi tersebut akan lama 

jangka waktunya untuk dapat terjual sehingga tingkat perputaran 

persediaan yang rendah tentu akan merugikan bagi koperasi, karena dana 

akan menganggur lama pada investasi persediaan. Persediaan barang yang 

tingkat perputarannya rendah juga mengakibatkan akan turunnya nilai atau 

harga dan persediaan barang tersebut. Semakin lama persediaan barang 

berupa makanan atau minuman itu tidak terjual maka resiko kadaluwarsa 

persediaan barang tersebut akan semakin besar, sedangkan untuk jenis 

persediaan barang yang berupa peralatan elektronik dan lain-lain, Semakin 

lama tidak terjual maka nilai penyusutannya juga akan semakin besar 

disamping modelnya akan menjadi ketinggalan zaman dan pada akhirnya 

tidak layak jual dengan nilai yang tinggi. 

Dengan kondisi yang demikian kemungkinan untuk memperoleh 

laba bagi KPRI akan semakin rendah dan akhirnya akan mempengaruhi 

tingkat rentabilitas ekonomi yang akan menjadi lebih rendah juga. Jadi 

berpengaruhnya perputaran persediaan terhadap rentabilitas ekonomi pada 

KPRI di Kabupaten Jepara disebabkan karena koperasi lebih efisien dalam 

menggunakan komponen modal kerjanya yaitu dengan tingginya tingkat 
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perputaran persediaan yang dicapai o!eh  koperasi. Karena tingkat 

perputaran persediaan berpengaruh terhadap tingkat rentabilitas ekonomi, 

maka bagi pengurus KPRI di Kabupaten Jepara sebaiknya lebih aktif 

dalam menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota dalam jumlah 

besar, tingkat harga yang bersaing serta kemudahan dan kualitas pelayanan 

yang menjadikan anggota tertarik untuk berbelanja ditoko koperasi dari 

pada diswalayan atau pasar setempat. Akhirnya dari unit pertokoan ini 

diharapkan terjadi volume penjualan yang tinggi serta memberikan 

kontribisi yang makin besar terhadap perolehan SHU. 

Untuk mengetahui periode pengumpulan persediaan tersebut 

efektif atau tidak, maka dibuat tabel kriteria penafsiran agar diketahui atas 

periode pengumpulan persediaan yang sangat efektif, efektif, kurang 

efektif, dan tidak efektif.  Berdasarkan lampiran deskripsi prosentase 

diperoleh gambaran sebagai berikut. 

 

Tabel 18. 
Kriteria Penafsiras Periode Pengumpulan persediaan 

Interval Kategori 

13.2 < skor < 17.3 sangat efektif 

9.2 < skor < 13.2 efektif 

5.2 < skor < 9.2 kurang efektif 

1.15 < skor < 5.18 tidak efektif 
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Berdasarkan tabel 18 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa  

rata-rata periode pengumpulan persediaan sebesar  5,2 kali termasuk 

kateori kurang efektif. 

4. Tingkat Rentabilitas Ekonomi 

Dari tabel 9 diketahui bahwa tingkat rentabilitas ekonomi KPRI di 

Kabupaten Jepara tertinggi terjadi pada rentang 8,66% - 10,16% dan 

berada diatas standar rentabilitas ekonomi yang ditentukan oleh Depkop 

dan UKM, yaitu sebesar 8%. Tetapi secara umum KPRI di kabupaten 

Jepara masih belum mencapai efisien atau belum produktif dalam 

mengelola harta yang dimilikinya, karena rata-rata rentabilitas ekonomi 

sebesar 4,89%. Hal ini terjadi karena rendahnya pendapatan yang 

diperoleh dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, adanya 

inefisiensi dalam penggunaan aktivanya sehingga SHU yang dicapai relatif 

kecil. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perputaran kas 

berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi karena adanya penerimaan kas 

dari volume penjualan tunai yang tinggi, dan tingkat perputaran piutang  

berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi karena banyaknya penjuaan 

secara kredit  yang menghasilkan piutang  walaupun  dalam jangka waktu 

yang relatif lama. Sedang tingkat perputaran persediaan berpengaruh 

terhadap rentabilitas ekonomi karena adanya tingkat penjualan yang tinggi 

dimana barang dapat terjual baik secara tunai maupun kredit  dalam waktu 

yang relatif cepat. 
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Menurut Riyanto (1999:37), rentabilitas ekonomi juga 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu profit margin dan turnover of operating 

assets.Profit margin adalah selisih antara penjualan bersih dengan biaya 

operasional ( Harga Pokok Penjualan + Biaya Administrasi + Biaya 

Penjualan + Biaya Umum) yang mana selisih tersebut dinyatakan dalam 

persentase dan penjualan bersih. 

Sedangkan Turnover of operating assets adalah kecepatan 

berputarnya operating asset ( aktiva usaha) dalam satu periode tertentu. 

Turnover of operating assets diketahui dan pembagian total penjualan 

dibagi dengan rata-rata aktiva usaha yang dinyatakan dalam kali. 

Berdasarkan pada keterangan tersebut maka faktor-faktor lain 

yang kemungkinan turut berpengaruh pada rentabilitas ekonomi KPRI di 

Kabupaten Jepara antara lain berupa faktor penjualan, harga pokok 

penjualan (HPP), biaya biaya usaha, aktiva serta biaya-biaya operasional 

organisasi, RAT, RAP dan sebagainya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan perhitungan statistik dengan 

menggunakan program komputer SPSS di depan, maka dapat dirumuskan 

simpulan hasil penelitian yaitu : 

1. Tingkat perputaran kas, piutang dan persediaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap rentabilitas ekonomi.  

2. Besarnya pengaruh tingkat perputaran kas, piutang dan persediaan 

terhadap rentabilitas di Kabupaten Jepara sebesar 76,9%, sedangkan 

sisanya 23,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diungkap dalan 

penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Para pengurus dan manajer KPRI di Kabupaten Jepara hendaknya 

mengelola penjualan tunai dengan efisien, baik penjualan barang maupun 

jasa kepada anggota dengan cara meningkatkan pelayanan dan 

menyediakan barang yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan selera 

para konsumen. 

2. Para pengurus dan manajer KPRI di Kabupaten Jepara hendaknya lebih 

mengupayakan pemberian pinjaman dalam jangka waktu pendek agar 

penerimaan piutang dapat kembali dalam waktu satu periode. 
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3. Penelitian ini masih terbuka untuk dilanjutkan lagi agar diperoleh 

kesimpulan yang tidak bias dengan memfokuskan faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi rentabilitas ekonomi.   
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