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SARI 
 
Nopiyanti. 2010. “Analisis Efisiensi Pengendalian Biaya, Perputaran Modal 
Kerja, Likuiditas, Leverage dan Size terhadap Profitabilitas pada KPRI di 
Kabupaten Sragen tahun 2008-2009”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Sukardi Ikhsan, 
M.Si. II. Maylia Pramono Sari, SE, M.Si, Akt. 
 
Kata Kunci : Profitabilitas, Efisiensi Pengendalian Biaya, Perputaran Modal  

Kerja, Likuiditas, Leverage, Size 
 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 
selama periode tertentu. Profitabilitas digunakan untuk mengukur kesuksesan 
perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif, termasuk  
koperasi. Profitabilitas perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan 
antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva. 
Permasalahan yang muncul karena adanya fenomena gap antara harapan dan 
kenyataan yaitu tingkat profitabilitas yang kurang profitabel. Permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh  antara efisiensi 
pengendalian biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size terhadap 
profitabilitas pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009 baik secara 
simultan maupun parsial.  

Populasi penelitian ini adalah 79 KPRI di Kabupaten Sragen. Sampel yang 
diambil adalah 44 KPRI dengan menggunakan metode acak atau random 
sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas yang berupa 
efisiensi pengendalian biaya (X1), perputaran modal kerja (X2), likuiditas (X3), 
leverage (X4) dan size (X5), serta variabel terikat yang berupa profitabilitas (Y) 
pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009. Data yang digunakan berupa 
data sekunder yag diambil dengan teknik dokumentasi. Metode analisis data 
menggunakan metode analisis deskriptif, analisis regresi berganda, uji inferensial 
data dan uji hipotesis. 

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa efisiensi pengendalian 
biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size secara simultan 
mempengaruhi profitabilitas pada KPRI diKabupaten Sragen tahun 2008-2009 
sebesar 33,7% sedangkan sisanya (66,3%) dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini. Secara parsial, efisiensi pengendalian biaya dan 
leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sedangkan perputaran 
modal kerja, likuiditas dan size tidak berpengaruh signifikan  terhadap 
profitabilitas. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah efisiensi pengendalian biaya dan 
leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sedangkan perputaran 
modal kerja, likuiditas dan size tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Saran 
yang dapat diberikan penulis adalah hendaknya memperbaiki kinerja agar kondisi 
keuangan koperasi membaik dengan cara meningkatkan profitabilitas dan 
memanfaatkan aktiva yang tidak produktif. Mengungkap faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi profitabilitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap badan usaha dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi 

dalam kegiatan usahanya termasuk koperasi. Kondisi persaingan menuntut 

koperasi untuk dapat bersaing dengan badan usaha lain, apalagi karena tujuan 

koperasi bukan semata-mata untuk mencari laba. Meskipun demikian, seperti 

halnya badan usaha pada umumnya, koperasi juga perlu memperhatikan kinerja 

keuangannya, terutama menyangkut tingkat profitabilitas. Hal ini sangat penting 

agar koperasi dapat mempertahankan kontinuitas usaha secara terus menerus 

dengan baik. Keberadaan laba yang tinggi dalam suatu perusahaan belum cukup 

mencerminkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan tanpa disertai tingkat 

profitabilitas yang profitabel.  

Tingkat laba koperasi sangat penting karena laba usaha digunakan untuk 

membiayai kegiatan usaha koperasi, memberi layanan jasa kepada anggota, 

memupuk sisa hasil usaha (SHU), memupuk cadangan, memenuhi kewajiban 

pembayaran, sebagai indikator penting atas kekuatan koperasi dalam jangka 

panjang, mengestimasikan pengembalian dan karakteristik risiko koperasi serta 

sebagai sarana koperasi berkembang dimasa yang akan datang. Kegiatan usaha 

koperasi akan terganggu apabila tidak memiliki laba yang cukup karena koperasi 

membutuhkan dana untuk membiayai setiap kegiatan usahanya, selain itu koperasi 
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juga akan mengalami kesulitan untuk menarik modal, baik modal dari dalam 

maupun dari luar. Seorang kreditur sebelum memberikan pinjaman akan melihat 

kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajibannya, sementara seorang investor 

sebelum melakukan investasi akan melihat kemampuan koperasi dalam 

menghasilkan laba. Tingkat profitabilitas yang tidak profitabel menyebabkan 

kreditur atau investor akan berpikir dua kali untuk memberikan pinjaman atau 

menginvestasikan modalnya ke dalam koperasi. Kreditur atau investor akan 

berpikir bahwa terdapat kemungkinan koperasi tidak mampu memenuhi 

kewajiban pembayaran secara tepat waktu dan memiliki tingkat pengembalian 

atas investasi yang rendah. 

Menurut Munawir (2001: 33) profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas 

merupakan salah satu alat untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan atau 

koperasi dalam memperoleh laba atau Sisa Hasil Usaha (SHU). Dengan SHU 

yang besar, maka koperasi dapat meningkatkan pembagian SHU bagi para 

anggotanya, serta dapat dijadikan ukuran koperasi telah bekerja efisien. Semakin 

meningkatnya profitabilitas, maka kelangsungan dan perkembangan koperasi 

menjadi baik serta kesejahteraan anggota semakin meningkat. 

Masalah profitabilitas bagi perusahaan pada umumnya adalah lebih 

penting daripada masalah laba, karena laba yang besar saja belum mencerminkan 

bahwa perusahaan telah bekerja dengan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui 

dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut, atau menghitung profitabilitasnya. Menurut Riyanto 
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(1999: 37) yang harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu tidak hanya usaha 

bagaimana untuk memperbesar laba, tetapi usaha untuk meningkatkan 

profitabilitasnya. Berhubungan dengan masalah tersebut, maka bagi perusahaan 

pada umunya usahanya lebih diarahkan untuk mendapatkan titik profitabilitas 

yang maksimal daripada titik laba yang maksimal, hal ini juga berlaku sama bagi 

koperasi. 

Analisis profitabilitas sangat penting bagi semua penggguna, baik bagi 

kreditur, investor maupun manajemen koperasi. Bagi kreditur, laba dan arus kas 

operasi merupakan sumber pembayaran pokok dan bunga hutang. Bagi investor, 

laba merupakan sumber pengembalian atas investasi, sedangkan bagi manajemen, 

analisis profitabilitas merupakan alat untuk membuat dan menentukan kebijakan 

koperasi ke depan sehingga kinerja keuangan koperasi semakin baik. Fungsi laba 

tidak begitu diperhitungkan oleh koperasi, tetapi dengan mengetahui tingkat 

efisiensi pengendalian biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, leverage, size dan 

profitabilitas sangat penting manfaatnya untuk mengukur apakah kinerja 

keuangan koperasi sudah berjalan secara efisien atau belum. 

Hasil observasi awal pada laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) di Kabupaten Sragen, peneliti menemukan sebagian besar KPRI 

memiliki tingkat profitabilitas yang kurang profitabel karena berada jauh dibawah 

standar suku bunga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa KPRI di Kabupaten Sragen mengalami masalah 

profitabilitas, untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

meningkatkan kinerja keuangan KPRI dimasa yang akan datang. Data hasil 
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observasi awal tentang tingkat profitabilitas KPRI di Kabupaten Sragen tahun 

2007 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 

Data Survey Awal KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2007 

No. Nama KPRI SHU Total Aktiva ROA  (%) 

1 Bina Sejahtera  Rp       17.500.000,00  Rp     320.233.240,00  5,46 
2 Garuda  Rp       81.289.908,00  Rp  1.735.165.469,00  4,68 
3 Guru Sragen  Rp     120.186.565,00  Rp  3.707.238.765,00  3,24 
4 Kebun Makmur  Rp       27.456.595,00  Rp     289.359.713,00  9,49 
5 Kopen Kalijambe  Rp       91.291.417,00  Rp  3.739.729.389,00  2,44 
6 Kuwera  Rp       19.344.043,00  Rp     378.534.664,00  5,11 
7 Makmur  Rp       12.057.458,00  Rp     315.862.898,00  3,82 
8 Marga Kalijambe  Rp       10.402.294,00  Rp     451.746.044,00  2,30 
9 Mawar  Rp       15.424.872,00  Rp     284.464.518,00  5,42 

10 Mekar Sukodono  Rp       18.416.973,00  Rp     348.183.997,00  5,29 
11 Mekarsari  Rp       35.125.475,00  Rp     310.369.715,00  11,32 
12 Murakabi  Rp       71.690.746,00  Rp  1.124.142.317,00  6,38 
13 Nur Usaha Maju  Rp       21.500.000,00  Rp     440.327.596,00  4,88 
14 Pengayoman  Rp       44.792.007,00  Rp     956.739.439,00  4,68 
15 Sampurna  Rp       14.577.000,00  Rp     524.549.917,00  2,78 
16 Sedia Tangen  Rp       75.556.147,00  Rp  2.145.522.952,00  3,52 
17 Sehat Sejati  Rp     124.104.269,00  Rp  5.040.908.059,00  2,46 
18 Sejuk  Rp         5.054.880,00  Rp     264.315.640,00  1,91 
19 Sembada  Rp       17.683.134,00  Rp     371.174.018,00  4,76 
20 Simponi  Rp       32.284.177,00  Rp     313.792.826,00  10,29 

       Sumber : Laporan Keuangan anggota PKP-RI Kabupaten Sragen 2007 

Hampir semua badan usaha bertujuan untuk mendapatkan profitabilitas 

yang profitabel, tidak terkecuali KPRI. KPRI dengan profitabilitas yang profitabel 

mengindikasikan kelangsungan dan perkembangan usaha KPRI menjadi lebih 

baik serta kesejahteraananggota meningkat. Mengingat pentingnya profitabilitas 

yang profitabel, maka profitabilitas KPRI yang kurang profitabel ini bisa 

dikatakan bermasalah karena dapat menurunkan kepercayaan anggota kepada 

KPRI dan akhirnya berpengaruh pada kelangsungan usaha KPRI.  
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Salah satu solusinya yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi serta melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan profitabilitas. 

Riyanto (2001: 37) menyatakan rasio profitabilitas menunjukkan bahwa profit 

margin dan turnover of operating assets berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Wasis (1993: 70) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

yaitu volume penjualan, efisiensi penggunaan biaya, profit margin, struktur 

modal. Menurut Hanafi dan Halim menyatakan bahwa profitabilitas dipengaruhi 

oleh likuiditas dan leverage, sedangkan menurut Muslich (2003: 57) faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas adalah profit margin, penggunaan aktiva, leverage. 

Selain itu menurut Benjamin dan Kamalavalli faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas yaitu likuiditas, leverage, perputaran modal kerja, dan size. Dari 

beberapa rujukan tersebut kemudian penulis memilih variabel diantaranya 

efisiensi operasional, perputaran modal kerja, tingkat likuiditas, leverage dan size. 

Peneliti memilih variabel berdasarkan keterkaitan antarvariabel dan penelitian 

terdahulu, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan memperoleh hasil yang 

tidak konsisten sehingga mendasari peneliti untuk meneliti kembali permasalahan 

yang sama dengan objek dan tahun yang berbeda. 

Menurut Wasis (1997: 119) faktor pertama yang mempengaruhi 

profitabilitas adalah operating management (efisiensi pengendalian biaya). Biaya 

merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan profitable atau tidaknya 

perusahaan. Jadi tidak cukup hanya menaikkan pendapatan saja, akan tetapi juga 

harus berusaha menaikkan efisiensi penggunaan biaya dan menaikkan 

produktivitas kerja. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pengendalian biaya 
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yang tinggi berarti perusahaan dapat menekan biaya serendah mungkin sehingga 

dapat meningkatkan laba yang secara otomatis meningkatkan profitabilitas. 

Menurut Dendawijaya (2005: 118) salah satu rasio yang digunakan untuk 

mengukur operating management yaitu dengan rasio BOPO yaitu biaya 

operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Simorangkir (2000: 155) 

menyebutkan ada hubungan negatif antara rasio BOPO dengan profitabilitas, 

artinya semakin tinggi rasio BOPO maka semakin rendah tingkat efisiensi 

perusahaan dalam menekan biaya operasional, sehingga akan mengurangi laba 

yang secara otomatis mengakibatkan kurang profitabelnya profitabilitas 

perusahaan. Menurut konsep teori yang diungkapkan Taswan  (2006: 403) 

semakin rendah rasio BOPO maka semakin profitable perusahaan, dengan kata 

lain jika biaya operasional yang dikeluarkan tinggi maka laba yang diperoleh lebih 

kecil sehingga menyebabkan ROA menurun. Senada dengan beberapa konsep 

diatas, Siamat (1999: 124) menyebutkan tingkat BOPO yag menurun 

menunjukkan semakin tinggi efisiensi operasional yang dicapai perusahaan, hal 

ini berarti semakin tinggi efisiensi aktiva perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas yang 

semakin profitable. 

Faktor kedua yang mempengaruhi profitabilitas menurut Riyanto (2001: 

37) adalah turnover of operating asset atau tingkat perputaran modal kerja. Hal ini 

berhubungan dengan  seberapa efisien perusahaan menggunakan modal kerjanya. 

Pengelolaan modal kerja merupakan hal yang sangat penting agar kelangsungan 

usaha suatu perusahaan dapat dipertahankan (Hanafi, 2005: 125). Menurut 
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Husnan (1997: 98) kesalahan dalam mengelola modal kerja mengakibatkan 

kegiatan usaha dapat terhambat atau terhenti sama sekali. Indikasi pengelolaan 

modal kerja yang baik adalah kecepatan perputaran modal kerja, yamg dimulai 

dari asset kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali 

menjadi kas. Menurut Muslich (2003:62) faktor yang mempengaruhi profitabilitas 

yaitu penggunaan aktiva yaitu kecepatan berputarnya operating asset dalam suatu 

periode tertentu. Semakin cepat perputaran modal kerja berarti semakin cepat pula 

modal kerja kembali berarti laba yang akan diperoleh semakin besar, laba yang 

tinggi akan mempengaruhi tingkat profitabilitas (Gitosudarmo, 1992: 42). 

Faktor ketiga yang mempengaruhi profitabilitas adalah likuiditas 

Menurut Riyanto (2001), likuiditas adalah kemampuan perusahaan atau badan 

usaha untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. 

Menurut Antonio, likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil 

sehingga menganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh 

terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya 

laba sehingga mempengaruhi berkurangnya profitabilitas perusahaan. Tingkat 

likuiditas yang semakin tinggi dapat mengurangi kemampuan perusahaan tersebut 

dalam menghasilkan laba dan hal ini berarti dapat mengurangi tingkat 

profitabilitas. Jika suatu perusahaan mempunyai tingkat likuiditas yang overlikuid 

berarti semakin banyak pula perusahaan tersebut membiarkan aktiva produktif 

yang menganggur, padahal seharusnya aktiva produktif tersebut dapat digunakan 

untuk menghasilkan laba. Akan tetapi jika tingkat likuiditas illikuid maka juga 

dapat membahayakan keberlangsungan perusahaan karena kemampuan dalam 
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memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu sangat kecil. Oleh 

karena itu, tingkat likuiditas harus dijaga pada posisi yang seimbang. 

Faktor keempat yang mempengaruhi profitabilitas menurut Muslich 

(2003) yaitu leverage. Menurut Weston dan Copeland (1996: 4) menyatakan 

bahwa leverage merupakan rasio antara nilai buku seluruh hutang terhadap total 

aktiva atau nilai perusahaan. Perusahaan menggunakan leverage dengan tujuan 

agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aktiva dan sumber 

dananya, dengan demikian akan meningkatkan keuntungan. Sebaliknya leverage 

juga meningkatkan variabilitas (risiko) keuntungan karena jika perusahaan 

ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka 

penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan (Gitosudarmo: 2002: 204). 

Semakin oversolvabel leverage berarti semakin besar beban tetap (bunga) yang 

harus dibayarkan kepada kreditur. Hal ini berarti semakin kecilnya laba yang 

diperoleh, ini dikarenakan semakin besarnya bagian laba yang harus digunakan 

untuk membayar bunga tersebut, semakin kecil laba maka tingkat profitabilitas 

semakin tidak profitabel. 

Selain itu profitabilitas juga dipengaruhi oleh size perusahaan yang 

diproksi dengan total aktiva. Secara umum dapat dibedakan antara perusahaan 

besar dengan perusahaan kecil. Adapun skala penilaian dapat dikelompokkan 

menjadi empat yaitu perusahaan dengan skala mikro, kecil, menengah dan besar. 

Pengelompokkan ini berdasar data BSN yang merupakan tolak ukur dari skala 

nominal. Perusahaan besar cenderung memiliki total aktiva yang besar sehingga 

akan memiliki profitabilitas yang profitabel pula, sedangkan perusahaan kecil 
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dengan total aktiva yang kecil maka akan cenderung memiliki profitabilitas yang 

kurang profitabel. Sehingga size juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

profitabilitas yang dilihat dari segi total aktiva. 

Pernyataan dan alasan tentang pentingnya profitabilitas dalam 

keberlangsungan usaha, sehingga mandasari peneliti untuk meneliti lebih lanjut 

permasalahan profitabilitas. Melihat rujukan dari berbagai macam penelitian, 

bahwa faktor-faktor tersebut tidak konsisten, ada yang berpengaruh dan ada yang 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, baik secara simultan maupun parsial. 

Penelitian Nazir dan Afza (2008) menyebutkan ada hubungan yang positif antara 

modal kerja terhadap profitabilitas yang dipengaruhi juga oleh variable lainnya. 

Christopher dan Kamalavali (2007) dalam studinya mengenai sensitivitibilitas dari 

profitabilitas terhadap manajemen modal kerja pada perusahaan di India. Hasil 

penelitiannya menyebutkan likuiditas, leverage, perputaran modal kerja dan size 

perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Penelitian Ajeng (2007) tentang pengaruh likuidasi, solvabilitas dan 

efisiensi modal kerja terhadap rentabilitas pada KPRI di Kabupaten Kudus yang 

menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari ketiga variabel 

tersebut sebesar 15,6% terhadap rentabilitas dengan mengambil data laporan 

keuangan selama 2 tahun berturut-turut. Penelitian selanjutnya yang dilakukan 

oleh Nisa’ (2008) pada KPRI Kabupaten Kudus memperoleh hasil bahwa antara 

tingkat likuiditas dan pengendalian biaya berpengaruh terhadap rentabilitas 

mempunyai nilai yang cukup signifikan sebesar 67,1%.  
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Penelitian-penelitian yang telah dilakukan banyak menunjukkan hasil 

yang tidak konsisten untuk waktu dan tempat yang berbeda. Berdasarkan 

penelitian diatas, penelitian ini ditujukan untuk pengujian lebih lanjut mengenai 

temuan-temuan empiris mengenai efisiensi pengendalian biaya, perputaran modal 

kerja, likuiditas, leverage dan size terhadap profitabilitas. Berdasarkan paparan di 

atas dari masalah yang dihadapi, maka peneliti tertarik dengan judul “Analisis 

Efisiensi Pengendalian Biaya, Perputaran Modal Kerja, Likuiditas, Leverage 

dan Size Terhadap Profitabilitas pada KPRI di Kabupaten Sragen Tahun 

2008-2009 “ 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh negatif antara efisiensi pengendalian biaya terhadap 

profitabilitas pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009 ? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif antara perputaran modal kerja terhadap 

profitabilitas pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009 ? 

3. Apakah terdapat pengaruh positif antara likuiditas terhadap profitabilitas pada 

KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009 ? 

4. Apakah terdapat pengaruh positif antara leverage terhadap profitabilitas pada 

KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009? 

5. Apakah terdapat pengaruh positif antara size terhadap profitabilitas pada KPRI 

di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009? 
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6. Apakah terdapat pengaruh positif antara efisiensi pengendalian biaya, 

perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size terhadap profitabilitas 

pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan berdasarkan beberapa masalah yang 

diungkapkan di atas terkait dengan efisiensi pengendalian biaya, perputaran modal 

kerja, likuiditas, leverage dan size yang berpengaruh terhadap profitabilitas 

adalah: 

1. Mengetahui apakah terdapat pengaruh negatif antara efisiensi pengendalian 

biaya terhadap profitabilitas pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009. 

2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh positif antara perputaran modal kerja 

terhadap profitabilitas pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009. 

3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh positif antara likuiditas terhadap 

profitabilitas pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009. 

4. Mengetahui apakah terdapat pengaruh positif antara leverage terhadap 

profitabilitas pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009. 

5. Mengetahui apakah terdapat pengaruh positif antara size terhadap profitabilitas 

pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009. 

6. Mengetahui apakah terdapat pengaruh positif antara efisiensi pengendalian 

biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size terhadap 

profitabilitas pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi 

terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Wahana 

pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang 

peneliti dapat diperkuliahan, khususnya tentang pengaruh efisiensi pengendalian 

biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size terhadap profitabilitas. 

Memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian lanjutan dengan topik dan 

pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai 

efisiensi pengendalian biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size 

serta pengaruhnya terhadap profitabilitas pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 

2008-2009. Bahan masukan dalam rangka pengembangan serta peningkatan laba 

setiap periode akuntansi serta untuk kemajuan KPRI di Kabupaten Sragen. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 2.1.1 Pengertian Profitabilitas  
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Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, terutama dalam 

efisiensi pengendalian biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size 

terhadap profitabilitas untuk mengetahui sejauh mana perbedaannya dan sebagai 

pembanding konsistensi penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu 

tentang profitabilitas : 

 Penelitian Terdahulu 
 

Nama Judul Penelitian Variabel Sampel, Teknik 
dan Hasil 
Penelitian 

Hasil Penelitian

 Anthony R 
Rizzo 

Real Cost 
Control  

1. Effective strategy 
for cost control 
and  

2. Profitability  

Sampel : anggota 
dari grup ini dapat 
system atau 
pengakat lunak 
insinyur arsitektur 
desainer 

 Ada pengaruh 
yang signifikan 
antara efektifitas 
pengendalian biaya 
dengan 
profitabilitas 

 Nazir & 
Afza (2008) 

The Factor 
Determining 
Working Capital 
Requirements  

Working capital, 
determinants, ROA  

 Ada pengaruh 
yang positif antara 
ROA dengan modal 
kerja yang 
menunjukkan 
hubungan yang 
signifikan 

Doron 
Nissim 

Financial 
Statement 
Analysis of 
Leverage and 
How It Informs 
About 
Profitability and 
Price to Book 
Ratios 

 Leverage
berpengaruh positif 
terhadap 
profitabilitas 
prshan, dengan 
median leverage 
yang positif 
walaupun kecil 
yaitu sebesar 0,6%. 
Dalam penelitian 
ini ratio leverage 
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mempengaruhi 
profitabilitas 
sebesar 60% 
sedangkan sisanya 
dipengaruhi factor 
lain. Sedangkan 
pengaruh leverage 
terhadap price to 
book sebesar 20% 

Sushma 
Vishnani & 
Bhupesh Kr. 
Shah 

Impact of 
Working Capital 
Management 
Policies on 
Corporate 
Performance An 
Empirical Study 

1. Liquidity
2.  Profitability 

Hasil penelitian 
dari 23 perusahaan 
menunjukkan 
bahwa 13 
perusahaan 
diantaranya 
mempunyai 
hubungan positif 
antara likuiditas 
dan profitabilitas 
sedangkan 10 
perusahaan lainnya 
mempunyai 
hubungan negative 
antara likuiditas 
dan profitabilitas 

Benjamin 
Chritoper & 
Kamalavalli 

 
 
 

Sensitivity of 
profitability to 
working capital 
management in 
Indian corporate 
hospitals 
 

1. Current ratio
2. Quick ratio 
3. Cash turnover 

ratio 
4. Inventory 

Turnover Ratio 
5. Debtor’s Turnover 

Ratio 
6. Working Capital 

Turnover Ratio 
7. Ratio of Current 

Assets to Total 
Assets 

8. Ratio of Current 
Assets to 
Operating 
Income 

9. Comprehensiv 
Liquidity Index 

10. Net Liquid 
Balance 

11. Size 
12. Leverage 
13. Growth 
14.Profitability 

Secara parsial 
current ratio, cash 
turnover ratio, 
current assets to 
operating income 
dan leverage 
berpengaruh 
negative terhadap 
profitabilitas 
sedangkan 
quickratio, debtors 
turnover ratio, 
current assets to 
total assets ratio 
dan growth 
berpengaruh positif 
terhadap 
prrofitabillitas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

3.2 Populasi 

   

No. Nama KPRI Alamat 
1. Bina Sejahtera SMP Negeri 1 Sumberlawang 
2. Garuda Jl. Raya Timur Km. 4 Sragen 57252 
3. Guru Sambungmacan Jl. Raya Timur Km. 12 Sambungmacan 57253 
4. Guru Sragen Jl. Letjen Sutoyo 14 Sragen 57214 
5. Karyatani SMK Negeri 1 Kedawung, Sragen 57292 
6. Kebun Makmur Jl. Perintis Kemerdekaan No. 4 Sragen 
7. Kopen Kalijambe Jl. Raya Solo-Purwodadi Km.15 Kalijambe, Sragen 57275 
8. Kopenta Jl. Veteran No. 10 Sragen 
9. Kuwera Jl. Pungkruk-Tanon Km. 4 Sragen 
10. Makmur Jl. Dr. Sutomo No. 4 Sragen 
11. Marga Kalijambe Kalijambe, Sragen 
12. Mawar Jl. Mawar No. 4 Sragen 
13. Mekar Sukodono SMP Negeri 1 Sukodono 
14. Mekarsari SMP Negeri Tanon 
15. Murah SMP Negeri 1 Sragen, Jl. Raya Sukowati 162 Sragen 
16. Murakabi Jl. Dr. Setyabudi No. 3 Sragen 
17. Nur Usaha Maju Guworejo-Karangmalang, Sragen 
18. Pengayoman Jl. Raya Sukowati Sragen 
19. Sampurna Jl. Raya Sragen-Solo Km. 8 Purwosuman, Sidoharjo 
20. Sedia Tangen Kauman RT 16 Dukuh Tangen Sragen 57261 
21. Sehat Sejati Jl. Raya Timur Km 06 Ngrampal Sragen 57252 
22. Sejuk SMP Negeri 2 Ngrampal 
23. Sembada Gemolong Pos Salem Sragen 57274 
24. Simponi Jl. Pattimura 4/5 Sragen 
25. SMP Negeri Tangen SMP Negeri Tangen, Katelan Tangen Sragen 
26. Waspada Jl. Tangen-Jenar Km 7 Jenar, Sragen 57256 
27. Guru Karangmalang Karangmalang, Puro-Sragen 
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28. Suka Damai SMP Negeri 1 Gesi 
29. Karyawan Plupuh Jln. Raya Sambirejo-Plupuh 57283 
30. Bineka Jln. Raya Timur Km.11 Sragen 
31. Tat Twan Asi Panti Tuna Grahita Raharjo Sragen 
32. Guru Sidoharjo Jln. Sragen-Solo Km. 4 Sidoharjo 
33. Guru Masaran Jl. Raya Barat Masaran Sragen 
34. Mardi Utomo Jln. Veteran 14 Sragen 
35. Gotong Royong SMA Negeri 1 Sragen 
36. Sejahtera Kr.Malang Jln. Bratasena Karangmalang, Sragen 
37. Mantep Jln.Kuwungsari No.16Sragen 
38. Sukses SMP Negeri 1 Ngrampal 
39. Guru Sukodono Karangbale, Majenang,Sukodono 
40. Guru Sb.Lawang Jln.Solo-Purwodadi, Mojopuro 
41. Guru Mondokan Kedawung RT 12/IV, Mondokan 
42. Warga Sumberlawang, Sragen 
43. Mekar Kedawung SMP Negeri 1 Kedawung 
44. Sehati Ds. Bendungan, Kedawung, Sragen 

Sumber : PKPRI Kabupaten Sragen 
 

  Kriteria Profitabilitas 

No. ROA tahun 2008 ROA tahun 2009 Kriteria  

   x > 8,67% x > 7,14% Sangat Profitabel 

2.  5,78% < x ≤ 8,67% 4,76% < x ≤ 7,14% Profitabel 

3. 2,89 < x < 5,78% 2,38 < x < 4,76% Kurang Profitabel 

4. 0 < x ≤ 2,89% 0 < x ≤ 2,38% Tidak Profitabel 

5. x ≤ 0 x ≤ 0 Sangat Tidak Profitabel 

   

Tingkat BOPO Kriteria 

<94% Sangat efisien 

94% sampai dengan 95% Efisien 

95% sampai dengan 96% Cukup Efisien 

96% sampai dengan 97% Tidak Efisien 

> 98% Sangat Tidak Efisien 
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No. Perputaran Modal Kerja Kriteria 

1.  x > 6 kali  Cepat 

2. 3 < x ≤ 6 kali Cukup Cepat 

3. 0 < x ≤ 3 kali Tidak Cepat/ Lambat 

4. x ≤ 0 Sangat Tidak Cepat 

   

 

No. Current Ratio Kriteria 

1. x > 200% Overlikuid 

2. 100% < x ≤ 200% Likuid 

3. 0 < x ≤ 100% Cukup Likuid 

4. x ≤ 0 illikuid 

  

 

No. 
 

Kriteria 

1. x > 100% Oversolvabel 

2. 50 % < x ≤ 100% Solvabel 

3. 0 < x ≤ 50% Cukup Solvabel 

4. x ≤ 0 insolvabel 

 

 

Kriteria Size 



20 

 

No. Total Aktiva Kriteria Size 

   < Rp 50.000.000 Usaha mikro 

2. Rp 50.000.000 ≤  x < Rp 500.000.000 Usaha kecil 

3. Rp 500.000.000 ≤ x < Rp 10.000.000.000 Usaha menengah 

4. > Rp 10.000.000.000 Usaha besar 

 

 Regresi linear berganda digunakan karena sudah sesuai dengan 

ketentuan, karena regresi berganda mengandung makna bahwa dalam suatu persamaan 

regresi terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen (Algifari, 

2000: 64).  

Alat analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan 

antara Variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Data yang digunakan untuk 

melakukan regresi liner berganda yaitu data efisiensi masing-masing indikator dari 

variabel bebas yaitu efisiensi pengendalian biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, 

leverage dan size. 

Rumus linier berganda ditunjukkan oleh persamaan: Y = a + + 

+ e 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisis Data Deskriptif 

4.1.1 Profitabilitas ( Y ) 

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas 

manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya 

laba yang diperoleh perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan 

return on assets (ROA). ROA dihitung dengan perbandingan laba setelah pajak 

dengan total aktiva. 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Profitabilitas KPRI Kabupaten Sragen  tahun 2008 

No. ROA tahun 2008 Kriteria N Persentase 
   x > 8,67% Sangat Profitabel 1 2,27% 

2.  5,78% < x ≤ 8,67% Profitabel 10 22,73% 
3. 2,89 < x < 5,78% Kurang Profitabel 22 50% 
4. 0 < x ≤ 2,89% Tidak Profitabel 11 25% 
5. x ≤ 0 Sangat Tidak Profitabel 0 0 
 Jumlah 44 100% 

 

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tingkat profitabilitas dalam 

kriteria profitabel adalah sebesar 25% dan kurang profitabel sebanyak 75%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat rata-rata profitabilitas pada KPRI di 

Kabupaten Sragen tahun 2008 termasuk dalam kriteria kurang profitabel yaitu 

sebanyak 33 KPRI atau 75% dari seluruh jumlah sampel penelitian. Sedangkan 
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rata-rata profitabilitas pada tahun 2009 pada KPRI di Kabupaten Sragen adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Profitabilitas KPRI Kabupaten Sragen  tahun 2009 

No. ROA tahun 2009 Kriteria N Persentase 
1. x > 7,14% Sangat Profitabel 5 11,37% 
2. 4,76% < x ≤ 7,14% Profitabel 8 18,18% 
3. 2,38 < x < 4,76% Kurang Profitabel 18 40,90% 
4. 0 < x ≤ 2,38% Tidak Profitabel 13 29,55% 
5. x ≤ 0 Sangat Tidak Profitabel 0 0 
 Jumlah 44 100% 

 

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa tingkat profitabilitas dalam 

kriteria profitabel adalah sebesar 29,55% dan kurang profitabel sebanyak 70,45%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat rata-rata profitabilitas pada KPRI di 

Kabupaten Sragen tahun 2009 termasuk dalam kriteria kurang profitabel.  

4.1.2  Efisiensi Pengendalian Biaya (X1) 

Deskripsi efisiensi pengendalian biaya pada 44 KPRI sampel di Kabupaten 

Sragen tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Efisiensi Pengendalian Biaya pada KPRI di Kabupaten 

Sragen  tahun 2008 

No. Tingkat Kriteria N Persentase 
1. < 94% Sangat efisien 43 97,73% 
2. 94%  s/d 95% Efisien 1 2,27% 
3. 95%  s/d 96% Cukup Efisien 0 0 
4. 96%  s/d 97% Tidak Efisien 0 0 
5. > 98% Sangat Tidak Efisien 0 0 

Jumlah  44 100% 
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Pada tabel di atas, tingkat efisiensi pengendalian biaya pada KPRI di 

Kabupaten Sragen tahun 2008 menunjukkan hampir semua KPRI sebanyak 43 

KPRI atau 97,73% dari seluruh sampel KPRI memiliki tingkat efisiensi 

pengendalian biaya yang sangat efisien. Sedangkan  deskripsi efisiensi 

pengendalian biaya KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2009. 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi  Efisiensi Pengendalian Biaya pada KPRI di Kabupaten 

Sragen  tahun 2009 

No. Tingkat Kriteria N Persentase 
1. < 94% Sangat efisien 41 93,18% 
2. 94%  s/d 95% Efisien 2 4,54% 
3. 95%  s/d 96% Cukup Efisien 0 0 
4. 96%  s/d 97% Tidak Efisien 0 0 
5. > 98% Sangat Tidak Efisien 1 2,27% 

Jumlah  44 100% 
 

Pada tabel di atas, tingkat efisiensi pengendalian biaya pada yang berada 

pada kriteria efisien sebesar 93,18% sedangkan yang tidak efisien sebesar 2,27%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2009 

memiliki tingkat efisiensi pengendalian biaya yang sangat efisien yaitu sebanyak 

41 KPRI atau sebesar 93,18% dari seluruh jumlah sampel. 

4.1.3  Perputaran Modal Kerja (X2) 

 Perputaran modal kerja merupakan hubungan penjualan dalam satu 

periode dengan modal kerja yang ada. Semakin pendek periode perputaran, berarti 

semakin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya (turnover 
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rate-nya). Penelitian yang telah dilakukan pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 

2008-2009 maka perputaran modal kerja dapat dilihat deskriptif data dibawah ini : 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi  Perputaran Modal Kerja pada KPRI di Kabupaten 

Sragen tahun 2008 

No. Perputaran Modal Kerja Kriteria N Persentase 

1.  x > 6 kali Cepat 0 0 

2. 3 < x ≤ 6 kali Cukup Cepat 0 0 

3. 0 < x ≤ 3 kali Tidak Cepat/ Lambat 44 100% 

4. x ≤ 0 Sangat Tidak Cepat 0 0 

 Jumlah 44 100% 

 

 Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perputaran modal kerja pada 44 

sampel KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008 adalah 100% lambat sehingga 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata perputaran modal kerja pada tahun 2008 

lambat. Sedangkan perputaran modal kerja tahun 2009 pada KPRI di Kabupaten 

Sragen adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi  Perputaran Modal Kerja pada KPRI di Kabupaten 

Sragen tahun 2009 

No. Perputaran Modal Kerja Kriteria N Persentase 

1.  x > 6 kali Cepat 0 0 

2. 3 < x ≤ 6 kali Cukup Cepat 0 0 

3. 0 < x ≤ 3 kali Tidak Cepat/ Lambat 44 100% 

4. x ≤ 0 Sangat Tidak Cepat 0 0 

 Jumlah 44 100% 
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 Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perputaran modal kerja pada 44 

sampel KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2009 adalah 100% lambat, maka dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata perputaran modal kerja pada KPRI di Kabupaten 

Sragen pada tahun 2008-2009 berada pada kriteria lambat. 

4.1.4  Likuiditas (X3) 

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan KPRI untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan penellitian yang telah dilakukan, 

deskripsi likuiditas KPRI di Kabupaten Sragen pada tahun 2008 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Likuiditas pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008 

No. Current Ratio Kriteria N Persentase 

1. x > 200% Overlikuid 39 88,63% 

2. 100% < x ≤ 200% Likuid 5 11,37% 

3. 0 < x ≤ 100% Cukup Likuid 0 0 

4. x ≤ 0 illikuid 0 0 

 Jumlah 44 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tingkat likuiditas pada KPRI di 

Kabupaten Sragen tahun 2008 menunjukkan bahwa sebesar 11,37% berada pada 

kriteria likuid dan 88,63% berada pada kriteria yang overlikuid. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata likuiditas pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 

2008 adalah overlikuid. Sedangkan tingkat likuiditas pada KPRI di Kabupaten 

Sragen tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Likuiditas pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2009 

No. Current Ratio Kriteria N Persentase 

1. x > 200% Overlikuid 38 86,36% 

2. 100% < x ≤ 200% Likuid 6 13,64% 

3. 0 < x ≤ 100% Cukup Likuid 0 0 

4. x ≤ 0 illikuid 0 0 

 Jumlah 44 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tingkat likuiditas pada KPRI di 

Kabupaten Sragen tahun 2009 menunjukkan bahwa sebesar 13,64% berada pada 

kriteria likuid dan 86,36% berada pada kriteria yang overlikuid. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata likuiditas pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 

2009 adalah overlikuid.  

4.1.5 Leverage (X4) 

Dari hasil analisis deskriptif penelitian  pada KPRI di Kabupaten Sragen 

tahun 2008-2009 maka leverage dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Leverage pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008 

No. Debt to Equity Ratio Kriteria N Persentase 

1. x > 100% Oversolvabel 26 59,10% 

2. 50 % < x ≤ 100% Solvabel 12 27,27% 

3. 0 < x ≤ 50% Cukup Solvabel 6 13,63% 

4. x ≤ 0 insolvabel 0 0 

 Jumlah 44 100% 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tingkat likuiditas pada KPRI di 

Kabupaten Sragen tahun 2008 menunjukkan bahwa sebagian besar leverage yaitu 

sebesar 59,10% berada pada kriteria yang oversolvabel. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata leverage pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 

2008 adalah oversolvabel.  Sedangkan untuk mengetahui leverage pada KPRI di 

Kabupaten Sragen pada tahun 2009 lihat tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Leverage pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2009 

No. Debt to Equity Ratio Kriteria N Persentase 

1. x > 100% Oversolvabel 25 56,82% 

2. 50 % < x ≤ 100% Solvabel 12 27,28% 

3. 0 < x ≤ 50% Cukup Solvabel 7 15,90% 

4. x ≤ 0 insolvabel 0 0 

 Jumlah 44 100% 

  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tingkat likuiditas pada KPRI di 

Kabupaten Sragen tahun 2009 menunjukkan bahwa sebagian besar leverage yaitu 

sebesar 56,82% berada pada kriteria yang oversolvabel. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata leverage pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 

2008 - 2009 adalah oversolvabel.   

4.1.6 Size (X5) 

Dari hasil analisis deskriptif size penelitian  pada KPRI di Kabupaten 

Sragen tahun 2008-2009 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Size  pada KPRI di Kabupaten Sragen 2008 

No. Total Aktiva Kriteria Size N Persentase

   < Rp 50Juta Usaha mikro 0 0 

2. < Rp 50 Juta– 500 Juta Usaha kecil 17 38,63% 

3. Rp 500 Juta– Rp 10 Milyar Usaha menengah 27 61,37% 

4. > Rp 10Milyar Usaha besar 0 0 

 Jumlah 44 100% 
 Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi Size  pada KPRI di Kabupaten Sragen 2009 

No. Total Aktiva Kriteria Size N Persentase
   < Rp 50Juta Usaha mikro 0 0 

2. < Rp 50 Juta– 500 Juta Usaha kecil 11 25% 

3. Rp 500 Juta– Rp 10 Milyar Usaha menengah 33 75% 

4. > Rp 10Milyar Usaha besar 0 0 

 Jumlah 44 100% 
 Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi adalah 

data dan model regresi berdistribusi normal. Normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat 

grafik residual di bawah ini : 
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Gambar 4.1 

 

Grafik Normal P-P Plot Regression Stndardized Residual 

Dengan melihat tampilan grafik normal P-P Plot Regression 

Stndardized Residual di atas dapat disimpulkan bahwa terlihat titik-titik 

menyebar disekitar garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa residual 

berdistribusi secara normal.  

Pengujian normalitas model regresi juga dapat dilihat dari hasil uji 

Kolmogorov Smirnov, dimana nilai asymtot unstandardized residual sebesar 

0,068 > 0,05 yang berarti model regresi berdistribusi normal. 
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Tabel 4.13 

Data Uji statistik non-parametrik Kolmogorov – Smirnov (K-S) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

  Unstandardized 

Residual 

N 88 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 1.83947769 

Most Extreme Differences Absolute .139 

Positive .139 

Negative -.111 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.300 

Asymp. Sig. (2-tailed) .068 

a. Test distribution is Normal.

 

Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel 

prediktor atau lebih terhadap satu variabel kreterium atau untuk membuktikan ada 

atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih 

dengan sebuah variabel terikat (Y) (Usman, 2003: 241). Hasil dari analisis 

pengaruh efisiensi pengendalian biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, 

leverage dan size terhadap profitabilitas dari analisis regresi berganda dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.14 

Data Hasil Output SPSS untuk Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) 12.039 1.652 7.288 .000  

Bopo -.086 .019 -.450 -4.554 .000 -.564 -.449 -.398

PMK -1.224 1.486 -.091 -.823 .413 -.044 -.091 -.072

Lik .000 .000 -.054 -.488 .627 -.058 -.054 -.043

Lev .001 .001 .188 2.073 .041 .320 .223 .181

Size -1.928E-10 .000 -.149 -1.538 .128 -.362 -.167 -.134

a. Dependent Variable: Prof    

  Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan hasil analisis regresi seperti tertera pada ringkasan tabel di atas 

diperoleh persamaan model regresi yang distandarkan yaitu : 

Y = 12,039  – 0,86 X1 – 1,224 X2 + 0,000 X3 + 0,001 X4 – 1,928E-10 X5 + e 

Keterangan : 

- Koefisien konstanta sebesar 12,039 (a = 12,039) 

Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila tingkat efisiensi pengendalian 

biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size bernilai 0 (X1, X2, 

X3, X4, X5 = 0) maka besarnya profitabilitas adalah sebesar 12,039%. 

- Koefisien regresi efisiensi pengendalian biaya sebesar – 0,86 (b1 = 0,86) 

Nilai koefisien X1 ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan 1% tingkat 

efisiensi pengendalian biaya koperasi, maka akan terjadi penurunan 

profitabilitas sebesar 0,86% dengan asumsi variabel lainnya tetap. 
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- Koefisien regresi perputaran modal kerja sebesar – 1,224 (b2 = 1,224) 

Nilai koefisien X2 ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan 1 kali tingkat 

perputaran modal kerja koperasi, maka akan terjadi penurunan profitabilitas 

sebesar 1,224 dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

- Koefisien regresi likuiditas sebesar 0,000 (b3 = 0,000) 

Nilai koefisien X3 ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan 1% tingkat 

likuiditas koperasi, maka akan terjadi kenaikan profitabilitas sebesar 0,000 

dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

- Koefisien regresi leverage sebesar 0,001 (b4 = 0,001) 

Nilai koefisien X4 ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan 1% tingkat 

leverage koperasi, maka akan terjadi kenaikan profitabilitas sebesar 0,001 

dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

- Koefisien regresi size sebesar - 1,928 (b5 = – 1,928E-10 ) 

Nilai koefisien X5 ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan Rp 1,- total 

aktiva koperasi, maka akan terjadi penurunan profitabilitas sebesar 1,928E-10 

dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

 Syarat berlakunya model regresi ganda adalah antar variabel bebasnya 

tidak memiliki hubungan sempurna atau tidak mengandung multikolinearitas. 

Model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerance dan 

nilai Variance Inflatio Factor (VIF) berada di sekitar 1. Pengujian 

multikolinearitas ini dilihat dari nilai Variance Inflatio Factor (VIF). Antara 

variabel bebas dikatakan multikolinearitas apabila toleransinya < 0,1 dan VIF > 

10. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.15 

Data Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1              (Constant) 12.039 1.652 7.288 .000  

                     Bopo -.086 .019 -.450 -4.554 .000 .782 1.279

                     PMK -1.224 1.486 -.091 -.823 .413 .626 1.596

                     Lik .000 .000 -.054 -.488 .627 .633 1.581

                     Lev .001 .001 .188 2.073 .041 .929 1.076

               Size -1.928E-

10 
.000 -.149 -1.538 .128 .811 1.232

a. Dependent Variable: Prof    

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai VIF untuk variabel efisiensi 

pengendalian biaya (BOPO) sebesar 1,279; untuk perputaran modal kerja 

(PMK) sebesar 1,596; untuk variabel likuiditas (CR) sebesar 1,581; untuk 

variabel leverege (DER) sebesar 1,076 dan untuk variabel size (total aktiva) 

sebesar 1,232. Kelima nilai VIF < 10 yang berarti bahwa model regresi tidak 

mengandung multikolinearitas.  

 Heterokesdastisitas merupakan uji adanya varians residual yang tidak 

konstan, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model 

karena varian pengganggu berbeda antar satu observasi yang lain. Berdasarkan 

hasil olahan program komputer SPSS yaitu melalui tampilan grafik scatterplot 

yang dapat dilihat di bawah ini, maka asumsi bahwa tidak terjadi  heterokerdasitas 

dapat dipenuhi. Hal ini berdasarkan gambar grafik dimana titik-titik yang ada 
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dalam grafik tersebut tidak membentuk pola tertentu yang jelas dan titik-titik 

tersebut tersebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. 

Gambar 4.2 

 

Gambar Uji Heterokesdastisitas 

Pada gambar 4.2 Gambar scatterplot menunjukkan titik-titik tersebut di 

sekitar nol pada sumbu horisontal dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat 

acak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 

heterokesdastisitas atau bersifat homogen. 

Selain dengan mengamati grafik scatterplot uji heterokesdatisitas juga 

dapat dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser yaitu pengujian dengan 

meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. 
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Tabel 4.16 

Data Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.014 1.030 2.927 .004

Bopo -.015 .012 -.155 -1.287 .202

PMK -1.053 .927 -.153 -1.137 .259

Lik .000 .000 -.083 -.622 .536

Lev .001 .000 .158 1.433 .156

Size 2.571E-11 .000 .039 .329 .743
a. Dependent Variable: Abs_res  

  

Berdasarkan hasil output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak 

ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen nilai_abs. Hal ini terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel 

independen seluruhnya diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak 

mengandung adanya heterokesdastisitas. 

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2006: 95). Jika terjadi korelasi, maka 

diramalkan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena 

residual (kesalahan penganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya. Mendeteksi atau mengetahui ada atau tidaknya problem autokorelasi pada 

model regresi dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (D-W test).  
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Tabel 4.17 

Data Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .612a .375 .337 1.89473 1.510

a. Predictors: (Constant), Size, Lik, Lev, Bopo, PMK  
b. Dependent Variable: Prof    

 

Dari tabel di atas diketahui, apabila nilai D-W berada diantara -2 sampai 

dengan +2 berarti tidak ada autokorelasi. Hasil dari Uji Durbin-Watson dengan 

menggunakan SPSS adalah 1,510 yang berada pada angka sekitar +2 dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tdak terjadi masalah autokorelasi pada model 

regresi. 

 

4.3   Uji Hipotesis 

4.3.1 Uji Hipotesis secara Simultan (Uji Statistik F) 

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

yaitu efisiensi pengendalian biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, leverage 

dan size secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (profitabilitas). 

Kriteria pengujiannya apabila tingkat signifikansi < 0,05 maka Ha  diterima dan Ho 

ditolak. Hasil output SPSS untuk uji simultan dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.18 

Data Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F) 
ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 176.588 5 35.318 9.838 .000a

Residual 294.380 82 3.590    

Total 470.968 87    

a. Predictors: (Constant), Size, Lik, Lev, Bopo, PMK    

b. Dependent Variable: Prof    

  

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara simultan efisiensi 

pengendalian biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size 

berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dengan nilai 

probabilitas yang dilihat pada nilai signifikan sebesar 0.000 < 0,05 yang berarti 

bahwa H6 diterima.  

Tabel 4.19 

Data Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part 

     1             (Constant) 12.039 1.652   7.288 .000      

      Bopo -.086 .019 -.450 -4.554 .000 -.564 -.449 -.398

    PMK -1.224 1.486 -.091 -.823 .413 -.044 -.091 -.072

                Lik .000 .000 -.054 -.488 .627 -.058 -.054 -.043

                Lev .001 .001 .188 2.073 .041 .320 .223 .181

               Size -1.928E-10 .000 -.149 -1.538 .128 -.362 -.167 -.134

a. Dependent Variable: Prof 
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Tabel 4.20 

Hasil Uji Hipotesis 

           
           
           
           
           
           
           
 

 

a) Uji parsial (uji statistik t) efisiensi pengendalian biaya terhadap profitabilitas  

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan dengan SPSS versi 17 for 

windows dapat diketahui bahwa nilai koefisien model regresi – 0,086 dan nilai 

probabilitas signifikansi sebesar 0,000 < taraf signifikansi α = 5% = 0,05 ; maka 

dari hasil uji ini dinyatakan bahwa H1 diterima dan Ho ditolak yang artinya secara 

parsial efisiensi pengendalian biaya berpengaruh terhadap profitabilitas. 

b) Uji parsial (uji statistik t)  perputaran modal kerja terhadap profitabilitas 

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan dengan SPSS versi 17 for 

windows dapat diketahui bahwa nilai koefisien model regresi – 1,224 dan nilai 

probabilitas signifikansi sebesar 0,413 > taraf signifikansi α = 5% = 0,05 ; maka 

dari hasil uji ini dinyatakan bahwa H2 ditolak dan Ho diterima yang artinya secara 

parsial perputaran modal kerja tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

c) Uji parsial (uji statistik t)  likuiditas terhadap profitabilitas 

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan dengan SPSS versi 17 for 

windows dapat diketahui bahwa nilai koefisien model regresi 0,000 dan nilai 

probabilitas signifikansi sebesar 0,627 > taraf signifikansi α = 5% = 0,05 ; maka 
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dari hasil uji ini dinyatakan bahwa H3 ditolak dan Ho diterima yang artinya secara 

parsial likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

d) Uji parsial (uji statistik t)  Leverage terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan dengan SPSS versi 17 for 

windows dapat diketahui bahwa nilai koefisien model regresi 0,001 dan nilai 

probabilitas signifikansi sebesar 0,041 < taraf signifikansi α = 5% = 0,05 ; maka 

dari hasil uji ini dinyatakan bahwa H4 diterima dan Ho ditolak yang artinya secara 

parsial leverage berpengaruh terhadap profitabilitas. 

e) Uji parsial (uji statistik t) Size terhadap Profitabilitas 

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan dengan SPSS versi 17 for 

windows dapat diketahui bahwa nilai koefisien model regresi – 1,928E-10 dan 

nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,128 > taraf signifikansi α = 5% = 0,05 ; 

maka dari hasil uji ini dinyatakan bahwa H5 ditolak dan Ho diterima yang artinya 

secara parsial size tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 

f) Uji simultan (uji statistk F) efisiensi pengendalian biaya, perputaran modal 

kerja,likuiditas, leverage dan size terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan tabel di atas, hasil perhitungan dengan SPSS versi 17 for 

windows dapat diketahui bahwa nilai F hitung 9,838 dan nilai probabilitas 

signifikansi sebesar 0,000 < taraf signifikansi α = 5% = 0,05 ; maka dari hasil uji 

ini dinyatakan bahwa H6 diterima dan Ho ditolak yang artinya secara simultan 

efisiensi pengendalian biaya, perputaran modal kerja,likuiditas, leverage dan size  

berpengaruh terhadap profitabilitas.  



40 

 

  Dalam uji linear berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien 

determinasi (R2) yang pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Tabel 4.21 

Data Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .612a .375 .337 1.89473 

a. Predictors: (Constant), Size, Lik, Lev, Bopo, PMK

Sumber : Hasil Output SPSS 

 Dari tampilan output SPSS model summary besarnya Adjusted R2 adalah 

0,337 hal ini berarti bahwa 33,7% variasi profitabilitas dapat dijelaskan oleh 

variasi dari kelima variabel independen yaitu efisiensi pengendalian biaya, 

perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size, sedangkan sisanya sebesar 

66,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang diteliti dalam penelitian ini. 
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 Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa rata-rata 

profitabilitas pada KPRI di Kabupaten Sragen termasuk dalam kategori kurang 

profitabel karena memiliki rata-rata SHU yang kecil yaitu sebesar Rp 48.593.407 

yang dapat diartikan KPRI tidak memanfaatkan aktiva secara produktif yaitu rata-

rata aktiva sebesar Rp 1.773.482.051. Dengan tingkat SHU yang kecil 

menyebabkan KPRI memiliki profitabilitas yang kurang profitabel yaitu berada di 

bawah tingkat suku bunga yang berlaku. Kurang profitabelnya tingkat 

profitabilitas pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009 diasumsikan 

disebabkan oleh : 

a. Tingkat efisiensi pengendalian biaya pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 

2008-2009 kurang efisien, hal ini diasumsikan karena biaya operasional lebih 

besar dari pendapatan sehingga dapat menghasilkan laba yang tidak maksimal 

sehingga tidak akan meningkatkan profitabilitas KPRI. 

b. Perputaran modal kerja pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009 

diasumsikan lambat karena tingkat penjualan yang rendah sehingga 

mempengaruhi laba yang akan berdampak pada tidak profitabelnya KPRI. 

c. Tingkat likuiditas pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009 

overlikuid, hal ini diasumsikan bahwa terdapat aktiva lancar terlalu banyak 

karena jumlah piutang yang besar dan belum tertagih sehingga mempengaruhi 

perolehan laba yang berdampak pada menurunkan tingkat profitabilitas. 

d. Kondisi leverage pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009 yang 

oversolvabel diasumsikan karena modal KPRI sebagian besar bergantung 

pada hutang sehingga timbul kewajiban tetap (beban bunga) sehingga laba 
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yang dihasilkan tidak maksimal dan akan berdampak pada KPRI yang tidak 

profitabel. 

e. Kondisi size KPRI yang secara rata-rata dalam kriteria kecil yaitu berada pada 

diantara Rp 50 juta – Rp 500 juta. Usaha kecil pada umumnya memiliki total 

aktiva yang kecil sehingga laba yang dihasilkan tidak maksimal yang akan 

berdampak pada profitabilitas. 

 Dari hasil deskriptif data dapat diketahui bahwa pengendalian biaya pada 

KPRI Kabupaten Sragen tahun 2008-2009 sangat efisien. Hal ini dikarenakan 

porsi pendapatan lebih besar daripada biaya sehingga laba yang dihasilkan lebih 

besar. Pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009 memiliki rata-rata 

pendapatan sebesar Rp 391.439.435,81 (lampiran 2) dan rata-rata biaya adalah Rp 

344.827.504,6 (lampiran 2).  Hal ini menunjukkan KPRI mampu mengelola biaya 

dengan optimal sehingga dengan pengendalian biaya yang sangat efisien tersebut 

dapat mendatangkan laba yang berdampak pada meningkatnya profitabilitas. 

 Dari hasil deskriptif data dapat disimpulkan bahwa pada KPRI di 

Kabupaten Sragen memiliki rata-rata tingkat perputaran modal kerja yang lambat. 

Lambatnya perputaran modal kerja ini dikarenakan tingkat penjualan yang 

tergolong rendah yaitu dengan rata-rata sebesar Rp 391.439.435,81 (lampiran 3). 

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi lambatnya perputaran modal kerja yaitu 

lamanya waktu pengembalian pinjaman atau piutang dari anggota koperasi, sesuai 

data diketahui rata-rata piutang adalah sebesar Rp 1.586.961.954,- (lampiran 7).  

 Dari hasil deskriptif data dapat disimpulkan bahwa pada KPRI di 

Kabupaten Sragen memiliki tingkat likuiditas yang overlikuid. Hal ini disebabkan 
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tingginya aktiva lancar dalam hal ini piutang. Dari data yang diperoleh diketahui 

sebagian besar KPRI di Kabupaten Sragen memiliki saldo piutang yang tinggi 

dengan rata-rata sebesar Rp 1.586.961.954,- (lampiran 7). Hal ini disebabkan 

karena jangka waktu pelunasan kredit yang diberikan relatif lama. Besarnya aktiva 

lancar ini menunjukkan bahwa KPRI mampu dalam memenuhi hutang lancarnya 

yang ditunjukkan dengan rata-rata aktiva lancar sebesar Rp 1.610.177.694,- dapat 

sebagai jaminan mampu membayar hutang lancar dengan rata-rata Rp 

477.308.352,14. Akan tetapi tingginya aktiva lancar yang dimiliki menandakan 

bahwa banyaknya dana yang kurang produktif dalam pengelolaannya sehingga 

kondisi ini menyebabkan KPRI tidak dapat memaksimalkan labanya karena beku 

dalam piutang. 

 Dari hasil deskriptif dapat disimpulkan bahwa pada KPRI di Kabupaten 

Sragen memiliki rata-rata tingkat leverage yang oversolvabel. Hal ini disebabkan 

karena modal KPRI sebagian besar berasal dari hutang dengan rata-rata sebesar 

Rp 882.691.622,31 (lampiran 5). KPRI dengan hutang yang tinggi tersebut akan 

mempengaruhi besar kecilnya laba yang mencerminkan kemampuan KPRI dalam 

memenuhi semua kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal 

sendiri yaitu rata-rata sebesar Rp 829.797.732,5 yang digunakan untuk membayar 

seluruh kewajibannya, karena semakin besar penggunaan hutang maka akan 

semakin besar kewajibannya (beban bunga) dimana pembayaran kewajiban 

tersebut lebih diprioritaskan daripada profitabilitas.  

 Dari hasil deskriptif pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009 

dapat disimpulkan bahwa kondisi size yang diproksi dengan total aktiva memiliki 
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rata-rata sebesar Rp 1.773.482.051,32 (lampiran 6) yang berada pada kriteria 

menengah yaitu Rp 500 juta – Rp 10 milyar. KPRI dengan usaha menengah pada 

umumnya memiliki total aktiva yang lebih kecil daripada KPRI dengan usaha 

besar, karena usaha menengah diasumsikan mempunyai aktiva yang relatif kecil 

sehingga perolehan laba kurang maksimal. 

 

4.5 Pembahasan Hipotesis 

4.5.1 Hipotesis 1 (H1) Pengaruh Efisiensi Pengendalian Biaya terhadap 

Profitabilitas 

 Hasil dari uji hipotesis (H1) menunjukkan bahwa efisiensi pengendalian 

biaya secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas yang 

berarti hipotesis 1 (H1) diterima. Pengaruh negatif ini disebabkan karena 

berdasarkan hasil deskriptif pada KPRI di Kabupaten Sragen 2008-2009 tingkat 

efisiensi pengendalian biaya tergolong sangat efisien yang menunjukkan  bahwa 

semakin efisien tingkat pengendalian biaya maka tingkat profitabilitas akan 

meningkat atau semakin profitable. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan 

untuk kegiatan operasional lebih kecil daripada pendapatan sehingga 

menghasilkan laba yang besar yang berdampak pada meningkatnya profitabilitas. 

Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pengendalian biaya bukan merupakan 

penyebab KPRI tidak profitable, justru sebaliknya dengan efisiennya 

pengendalian biaya maka akan dapat menghasilkan laba yang besar yang 

berdampak pada meningkatnya profitabilitas KPRI. 
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 Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan oleh Ratnasari (2009) bahwa secara parsial terdapat 

pengaruh yang signifikan antara efisiensi pengendalian biaya terhadap 

profitabilitas. Selain itu penelitian Indah Kusumawati (2010) juga menunjukkan 

hasil yang sama bahwa secara parsial efisiensi pengendalian biaya berpengaruh 

signifikan tehadap profitabilitas. 

 Hasil uji hipotesis (H2) diketahui bahwa perputaran modal kerja tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas yang berarti bahwa H2 ditolak. Hal ini 

disebabkan karena rata-rata tingkat perputaran modal kerja pada KPRI di 

Kabupaten Sragen tahun 2008-2009 tergolong lambat. Lambatnya  perputaran 

modal kerja ini disebabkan karena usaha yang dijalankan tersebut memiliki 

tingkat penjualan yang rendah sehingga menyebabkan modal kerja tidak 

produktif. Tinggi rendahnya tingkat penjualannya bukan merupakan jaminan 

bahwa kondisi KPRI profitable. Dari hasil deskriptif diketahui jika penjualan 

tergolong rendah sehingga mengakibatkan perputaran modal kerja lambat. Namun 

jika rendahnya penjualan diikuti dengan rendahnya biaya maka akan berdampak 

pada profitabilitas yang profitable, sehingga walaupun perputaran modal kerja 

lambat namun tetap dapat menghasilkan laba dimana akan meningkatkan 

profitabilitas. 

Sehingga hal ini sesuai dengan konsep teori yang diungkapkan oleh 

Gitosudarmo (1980: 42) yang mengatakan semakin cepat  perputaran modal kerja 

berarti semakin cepat pula modal kerja kembali berarti laba yang diperoleh akan 



46 

 

menjadi semakin besar, laba yang tinggi akan mempengaruhi tingkat 

profitabilitas. 

Hal ini senada dengan penelitian oleh Jaariyatul Asna (2006) yang 

menyatakan bahwa secara parsial perputaran modal kerja tidak berpengaruh 

terhadap profitabilitas, namun tidak sejalan dengan penelitian Nazir dan Afza 

(2007b) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara modal kerja 

terhadap profitabilitas.  

4.5.2 Hipotesis 3 (H3) Pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas  

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang berarti bahwa H3  ditolak. 

Likuiditas akan berpengaruh terhadap profitabilitas hanya pada titik tertentu, 

namun setelah melewati titik tersebut maka likuiditas tidak akan berpengaruh 

terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil deskriptif diketahui tingkat likuiditas 

adalah overlikuid. Jika tingkat likuiditas semakin overlikuid maka akan dapat 

memaksimalkan laba karena selain KPRI mampu memenuhi kewajiban jangka 

pendek juga dapat memaksimalkan laba dengan aktiva lancarnya. Jika aktiva 

lancar produktif dalam kegiatan operasional maka akan berdampak pada 

perolehan laba yang maksimal yang menyebabkan KPRI semakin profitable. 

Seperti yang diungkapkan Riyanto (2001: 26) suatu perusahaan dikatakan 

mempunyai tingkat likuiditas yang likuid jika mempunyai current ratio sebesar 

200%. Dimana ketika likuiditas jauh melebihi standar yang ada, maka likuiditas 

tidak lagi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, 
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likuiditas yang overlikuid bisa menjadi penyebab tidak adanya pengaruh antara 

likuiditas dengan profitabilitas. 

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian terdahulu 

antara lain penelitian Chofia Nisa’ (2008) bahwa secara parsial tingkat likuiditas 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Namun penelitian ini 

tidak sejalan dengan Hayuning Ajeng (2007) yang mendapatkan hasil bahwa 

secara parsial likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan penelitian 

yang dilakukan Benjamin Christopher & Kamalavalli yang menunjukkan bahwa 

secara parsial likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas. 

4.5.3 Hipotesis 4 (H4) Pengaruh Leverage terhadap Profitabilitas 

Dari hasil analisis regresi melalui uji parsial ternyata leverage berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas yang berarti H4 diterima. Hal tersebut disebabkan 

karena berdasakan hasil deskriptif diketahui bahwa tingkat leverage adalah 

oversolvabel. Jika KPRI memiliki leverage yang oversolvabel berarti KPRI 

tersebut memiliki ketergantungan hutang yang tinggi, dengan adanya hutang 

tersebut maka akan muncul kewajiban tetap (biaya bunga) sehingga modalnya 

akan berkurang  untuk membayar kewajiban tersebut. Hal ini berpengaruh positif 

pada profitabilitas, jika leverage semakin oversolvabel maka labanya akan 

maksimal walaupun memiliki kewajiban beban bunga namun jika diikuti dengan 

meningkatnya laba maka akan meningkatkan profitabilitas. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan konsep Weston & Bringham 

(1993:17) yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan leverage yang 

oversolvabel memiliki risiko menderita kerugian yang besar yaitu tidak dapat 
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menghasilkan laba secara maksimal karena modalnya hanya digunakan untuk 

membayar biaya bunga, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terlalu 

memperhatikan leveragenya. Hasil penelitian tidak sejalan dengan dengan 

penelitian Indah (2009) yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas dan penelitian Christopher & Camalavalli (2007) yang 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. 

4.5.4 Hipotesis 5 (H5)  Pengaruh Size terhadap Profitabilitas 

4.5.5  Hipotesis 6 (H6) Pengaruh Efisiensi Pengendalian Biaya, Perputaran 

Modal Kerja, Likuiditas, Leverage dan Size terhadap Profitabilitas 

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa efisiensi pengendalian biaya, 

perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size berpengaruh terhadap 

profitabilitas, hal ini berarti H6 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi 

pengendalian biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size dapat 

digunakan untuk memprediksi profitabilitas pada KPRI di Kabupaten Sragen.  

Pengaruh simultan efisiensi pengendalian biaya, perputaran modal kerja, 

likuiditas, leverage dan size terhadap profitabilitas adalah sebesar 33,7% berarti 

variabel-variabel independen tersebut secara simultan mampu mempengaruhi 

profitabilitas sebesar 33,7%. Kecilnya pengaruh simultan ini disebabkan karena : 

a. Efisiensi pengendalian biaya secara parsial berpengaruh terhadap 

profitabilitas yang menunjukkan bahwa secara simultan efisiensi 

pengendalian biaya memberikan kontribusi pengaruh yang paling besar 

terhadap profitabilitas. 
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b. Perputaran modal kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas namun tetap memberikan kontribusi pengaruh secara simultan/ 

bersama-sama terhadap profitabilitas walaupun sangat kecil. 

c. Likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas namun 

tetap memberikan kontribusi pengaruh secara simultan/ bersama-sama 

terhadap profitabilitas walaupun sangat kecil. 

d. Leverage secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas sehingga 

menunjukkan bahwa secara simultan/ bersama-sama leverage memberikan 

kontribusi pengaruh yang cukup besar terhadap profitabilitas. 

e. Size secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas namun tetap 

memberikan kontribusi pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap 

profitabilitas walaupun kecil. 

Apabila dilihat dari faktor yang diungkapkan maka efisiensi pengendalian 

biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size merupakan faktor 

penunjang atau variasi yang mempengaruhi profitabilitas dengan persentase 

sebesar 33,7%. Artinya efisiensi pengendalian biaya, perputaran modal kerja, 

likuiditas, leverage dan size dapat digunakan untuk memprediksi profitabilitas 

pada KPRI di Kabupaten Sragen sedangkan sisanya sebesar 66,7% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Christopher & Camalavalli (2007) yang menunjukkan bahwa secara simultan 

efisiensi pengendalian biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size 

berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 

simpulan sebagai berikut : 

1. Efisiensi pengendalian biaya berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada 

KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009. Hal ini dikarenakan efisiensi 

pengendalian biaya sangat efisien yang menunjukkan biaya operasional lebih 

sedikit daripada pendapatan sehingga menimgkatkan profitabilitas. 

2. Perputaran modal kerja tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada KPRI di 

Kabupaten Sragen tahun 2008-2009. Hal ini dikarenakan perputaran modal 

kerja lambat sehingga berdampak pada profitabilitas. 

3. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada KPRI di Kabupaten 

Sragen tahun 2008-2009. Hal ini dikarenakan tingkat likuiditas yang overlikuid 

yang jauh melebihi batas normal yaitu 200%. Likuiditas akan berpengaruh 

terhadap profitabilitas hanya pada titik tertentu, namun setelah melewati titik 

tersebut likuiditas tidak akan berpengaruh terhadap profitabilitas. 

4. Leverage berpengaruh positif terhadap profitabilitas pada KPRI di Kabupaten 

Sragen tahun 2008-2009. Hal ini dikarenakan KPRI memiliki  ketergantungan 

hutang yang tinggi dibandingkan modal sendiri sehingga menyebabkan KPRI 

tidak profitable. 
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5. Size tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada KPRI di Kabupaten Sragen 

tahun 2008-2009. Hal ini dikarenakan total aktiva KPRI tergolong sedikit 

untuk memaksimalkan profitabilitas. 

6. Efisiensi pengendalian biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan 

size berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada KPRI di Kabupaten 

Sragen tahun 2008-2009. Hal ini dikarenakan efisiensi pengendalian biaya, 

perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size memiliki peran yang 

cukup besar dalam meningkatkan profitabilitas karena variabel-variabel 

tersebut berkaitan satu sama lain. 

 

5.2  Saran 

1.  Tingkat perputaran modal kerja pada KPRI di Kabupaten Sragen ternasuk 

lambat, disarankan untuk mengoptimalkan semua aspek yang 

mempengaruhinya seperti meningkatkan penjualan, untuk bagian simpan 

pinjam mempermudah syarat-syarat serta untuk para anggota agar dapat 

berpatisipasi aktif. 

2.   Tingkat likuiditas pada KPRI di Kabupaten Sragen termasuk overlikuid, 

disarankan untuk mengurangi penumpukan aktiva lancar khususnya pada 

piutang sehingga tidak akan terjadi kelebihan kewajiban lancarnya. Selain itu, 

KPRI sebaiknya memberikan jangka waktu pinjaman yang relatif singkat agar 

piutang cepat tertagih. 

3.  Tingkat size pada KPRI di Kabupaten Sragen merupakan usaha menengah 

yang cenderung memiliki total aktiva yang lebih sedikit bila dibandingkan 
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dengan usaha besar. Dengan total aktiva yang cukup tersebut, disarankan 

pihak KPRI memperhatikan pengelolaannya agar tidak terjadi aktiva yang 

tidak produktif yang akan berdampak pada profitabilitas KPRI. 
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