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SARI 

 
Patoyah, Sri. 2005. Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi 
Pegawai Republik Indonesia (KPRI)” Harapan “ Kecamatan Gemuh 
Kababupaten Kendal tahun 2001-2003. Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang. 86 h. 
 
Kata Kunci : Efisiensi Penggunaan Modal Kerja 
Dalam rangka mencapai tujuannya koperasi selalu berjuang untuk dapat bekerja 
secara efisien, sehingga setiap biaya yang dikeluarkan di bidang organisasi harus 
dapat ditutup oleh penghasilan koperasi sebagai perusahaan.(Hendar dkk, 1999 : 
38). Salah satu faktor yang diperhitungkan dalam pengukuran efisiensi koperasi 
adalah modal kerja, sebab modal kerja adalah modal yang selalu berputar dalam 
koperasi dan setiap perputaran akan menghasilkan aliran pendapatan (current 
income) yang dapat berguna bagi koperasi. Pemasalahan pada KPRI “Harapan” 
Gemuh Kabupaten Kendal adalah : satu seberapa besar tingkat rasio likuiditasnya, 
dua seberapa besar tingkat rasio aktivitasnya, tiga seberapa besar tingkat 
efektivitas penggunaan modal kerja dalam menghasilkan laba (rasio rentabilitas), 
empat apakah sudah efisien penggunaan modal kerjanya dibanding dengan standar 
pengukuran yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk mengukur tingkat rasio 
likuiditas, mengukur tingkat rasio aktivitasnya, mengukur tingkat efektivitas 
penggunaan modal kerja dalam menghasilkan laba (rasio rentabilitas) dan 
mengukur sudah efisien atau belum penggunaan modal kerja dibandingkan 
dengan standar pengukuran yang telah ditetapkan. Dalam  penelitian ini 
diharapkan berguna bagi dunia perkoperasian khususnya KPRI “Harapan” Gemuh 
kabupaten Kendal, bagi penulis dan dunia pendidikan. 

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan lokasi penelitian pada KPRI 
“Harapan” Gemuh Kabupaten Kendal dan objek yang diteliti adalah efisiensi 
penggunaan modal kerja. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah 
dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode diskriptif  dengan analisis rasio likuiditas, rasio aktivitas dan rasio 
rentabilitas. Hasil analisis yang diperoleh dibandingkan dengan standar 
pengukuran yang telah ditetapkan. 

Pada KPRI “Harapan” Gemuh kabupaten kendal analisis rasio likuiditas 
diperoleh hasil perhitungan : rasio lancar tahun 2001 adalah 486,77 % (kurang 
baik), tahun 2002 adalah 282,18 %  (kurang baik) dan untuk tahun 2003 adalah 
239 % (Baik); rasio cepat tahun 2001 adalah 450,52 % (kurang baik),tahun 2002 
adalah 184,84 % (kurang baik) dan untuk tahun 2003 adalah 142,89 % (Baik). 
Analisis rasio aktivitas diperoleh hasil perhitungan : tingkat perputaran piutang 
tahun 2001 adalah 0,65 kali (kurang efisien), tahun 2002 adalah 0,63 kali (kurang 
efisien) dan untuk tahun 2003 adalah 0,57 kali (kurang efisien); tingkat perputaran 
persediaan tahun 2001 adalah 5,16 kali (cukup efisien), tahun 2002 adalah 4,71 
kali (cukup efisien) dan unuk tahun 2003 adalah 4,39 kali (cukup efisien); tingkat 
perputaran modal kerja tahun 2001 adalah 0,73 kali (cukup efisien), tahun 2002 
adalah 0,68 kali (cukup efisien) dan untuk tahun 2003 adalah 0,58 kali (cukup 
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efisien). Dan untuk analisis rasio rentabilitas diperoleh hasil perhitungan : rasio 
laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva tahun 2001 adalah 2,53 % (cukup 
efisien), tahun 2002 adalah  3,67 % (cukup efisien) dan untuk tahun 2003 adalah  
0,71 % (cukup efisien); rentabilitas modal sendiri tahun 2001 adalah 3,62 % 
(cukup efisien),tahun 2002 adalah 6,68 % (cukup efisien) dan untuk tahun 2003 
adalah 1,41 % (cukup efisien). Pengelolaan modal kerja dan unsur-unsurnya 
kurang efisien, hal ini disebabkan sebagian besar kegiatan usahanya adalah 
perkreditan dan  penagihannya bersifat lunak yang menyebabkan adanya 
penunggakan piutang dari tahun ketahun dan belum dikelola secara terpadu untuk 
penghematan biaya. 

Simpulan dari penelitian ini bahwa tingkat efisiensi penggunaan modal 
kerja KPRI “Harapan” Gemuh Kabupaten Kendal tahun 2001-2003 bila 
dibandingkan dengan standar pengukuran yang telah ditetapkan adalah : satu rasio 
likuiditasnya kurang baik; rasio aktivitasnya adalah cukup efisien dan dari rasio 
rentabilitasnya adalah cukup efisien. Atas hasil penelitian disarankan agar 
pengelolaan modal kerja KPRI “Harapan” Gemuh Kabupaten Kendal diadakan 
pembaharuan  dalam manajemen modal kerja yaitu dengan meningkatkan 
efektivitas dalam penagihan piutang, terutama piutang yang sudah menunggak 
atau telah jatuh tempo. Selain itu koperasi juga dapat mengurangi biaya 
operasional yang kurang perlu untuk mendapatkan sisa hasil usaha yang lebih 
maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya dan 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 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  berdasarkan pada 

Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945    (UU No. 25 tahun 1992). 

Tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi adalah badan usaha yang 

kelahirannya dilandasi oleh pikiran sebagai usaha kumpulan orang-orang 

bukan kumpulan modal. Oleh karena itu koperasi tidak boleh terlepas dari 

ukuran efisiensi bagi usahanya, meskipun tujuan utama dari koperasi adalah 

berusaha meningkatkan kemakmuran para anggotanya. Dalam rangka 

mencapai tujuannya tersebut koperasi selalu berjuang untuk dapat bekerja 

secara efisien, sehingga setiap biaya yang dikeluarkan bidang organisasi 

harus dapat ditutup oleh penghasilan koperasi sebagai perusahaan.(Hendar 

dkk, 1999 : 38). Salah satu faktor yang diperhitungkan dalam pengukuran 

efisiensi koperasi adalah modal kerja, sebab modal kerja adalah modal yang 
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selalu berputar dalam koperasi dan setiap perputaran akan menghasilkan 

aliran pendapatan (current income) yang dapat berguna bagi koperasi. 

Kas sebagai unsur modal kerja yang diperlukan untuk membiayai 

operasional sehari-hari. Pengeluaran kas suatu koperasi dapat bersifat terus 

menerus atau kontinyu misalnya pembayaran gaji karyawan, pembayaran 

utang, pembayaran ongkos dan sebagainya untuk pengeluaran kas yang 

bersifat tidak kontinyu (intermittent) misalnya pembayaran simpanan pokok 

dan simpanan wajib pada anggota yang keluar, pembayaran biaya audit dan 

sebagainya. Seperti  pengeluaran kas, penerimaan kas  ada yang bersifat 

kontinyu dan ada yang tidak kontinyu (intermittent). Yang bersifat kontinyu 

misalnya penjualan tunai, penerimaan piutang dan sebagainya sedangkan 

yang bersifat tidak kontinyu misalnya penerimaan kredit bank, penjualan 

tunai aktiva tetap yang tidak terpakai, penerimaan modal donasi dan 

sebagainya. Penerimaan kas dan pengeluran kas dalam koperasi berlangsung 

terus menerus selama hidup koperasi. Dengan demikian aliran kas tersebut 

akan terus mengalir atau berputar dalam koperasi yang memungkinkan 

koperasi dapat melangsungkan kegiatannya.  

 Disamping kas, unsur modal kerja koperasi adalah piutang. Piutang 

juga selalu dalam keadaan berputar terus menerus dalam rantai perputaran 

modal kerja. Manajemen piutang merupakan suatu hal yang penting bagi 

koperasi terutama menyangkut masalah pengendalian jumlah piutang, 

pengendalian pembelian, pengumpulan piutang, dan evaluasi terhadap 

produk kredit yang dijalankan koperasi. 
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Selain kas dan piutang, unsur modal kerja lainnya adalah persediaan. 

Sama halnya dengan unsur-unsur modal kerja lainnya, persediaan juga selalu 

dalam keadaan berputar secara terus menerus. Masalah penentuan besarnya 

investasi modal kerja  dalam persediaan mempunyai efek yang langsung 

terhadap keuntungan koperasi. Kesalahan dalam penentuan besarnya 

investasi dalam persediaan akan menekan keuntungan koperasi. Semua 

perputaran unsur-unsur modal kerja sangat mempengaruhi terhadap besar 

kecilnya laba usaha dalam koperasi.   

Tabel dibawah ini merupakan tabel analisis efisiensi pengggunaan 

modal kerja pada KPRI di Kabupaten Kendal  yang telah dibandingkan 

dengan standar yang telah ditetapkan yaitu : 

1. Rasio Lancar 

No. Nama KPRI Aktiva lancar Utang Lancar Rasio 
Lancar Kriteria 

1 Karya Tama   693.215.786     220.837.650 313,90 % Kurang baik 
2 Dwija Jaya 1.898.077.746 1.066.403.670 177,99 % Sangat baik 
3 Bhakti Praja   142.263.555     28.565.312 498,03 % Kurang baik 
4 Adil   452.425.822    146.789.857 308,21 % Kurang baik 
5 Rukun Makmur    314.545.847     23.673.667 1328,67 % Kurang baik 
6 Harapan 1.417.129.143    592.634.381 239,12 % Baik 
7 Usaha Tama   800.648.781    382.245.067 209,46 % Baik 
8 Mekar Tirta   488.528.551     63.226.962 772,66 % Kurang baik 
9 Keluarga 1.201.547.009    630.256.360 190,64 % Sangat baik 

10 Subur 1.528.519.635    254.850.583 599,77 % Kurang baik 
11 Fajar Baru 1.308.265.686    582.343.891 224,66 % Baik 
12 Bina Warga 1.097.592.938    230.521.829 476,13 % Kurang baik 
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2. Rasio Cepat 

No. Nama KPRI Kas Piutang Utang Lancar Rasio 
Cepat Kriteria 

1 Karya Tama 12.505.071   680.710.715 220.837.650 313,90 %Kurang baik 
2 Dwija Jaya 26.825.841 1.797.577.142 1.066.403.670 171,08 %Cukup baik 
3 Bhakti Praja 15.537.513    117.182.520 28.565.312 464,62 %Kurang baik 
4 Adil 2.013.627   433.882.755 146.789.857 296,95 %Kurang baik 
5 Rukun Makmur 3.166.920   309.449.393 23.673.667 1320,52 %Kurang baik 
6 Harapan 7.171.715   839.623.650 592.634.381 142,89 %Baik 
7 Usaha Tama 58.798.782   707.377.598 382.245.067 200,44 %Kurang baik 
8 Mekar Tirta 41.731.251   416.106.599 63.226.962 724,12 %Kurang baik 
9 Keluarga 21.164.921 1.157.463.738 630.256.360 187,01 %Kurang baik 

10 Subur 36.488.339  1.446.878.650 254.850.583 582,05 %Kurang baik 
11 Fajar Baru 1.193.102 1.160.850.372 582.343.891 199,55 %Kurang baik 
12 Bina Warga 16.753.288 1.048.897.125 230.521.829 462,28 %Kurang baik 

 
3. Perputaran dan Periode rata-rata piutang tersimpan di gudang 

 

No. Nama KPRI Pjl Neto Rata-rata Ptg Pptr Ptg Prd Pgmpl 
Ptg Kriteria 

1 Karya Tama 186.501.922 608.464.984 0,31 kali 1175 hariKurang efisien 
2 Dwija Jaya 980.705.046 1.642.084.719 0,60 kali 603 hariKurang efisien 
3 Bhakti Praja 68.086.849 107.452.585 0,63 kali 568 hariKurang efisien 
4 Adil 191.148.285 401.683.830 0,48 kali 757 hariKurang efisien 
5 Ruku Makmur 118.166.160 252.885.428 0,47 kali 770 hariKurang efisien 
6 Harapan 610.073.487 764.654.055 0,80 kali 451 hariKurang efisien 
7 Usaha Tama 246.672.477 659.075.827 0,37 kali 962 hariKurang efisien 
8 Mekar Tirta 121.394.008 351.441.622 0,35 kali 1042 hariKurang efisien 
9 Keluarga  445.557.369 1.086.130.203 0,41 kali 878 hariKurang efisien 

10 Subur 402.947.520 1.392.375.625 0,29 kali 1244 hari Kurang efisien 
11 Fajar Barau 391.175.980 1.080.115.313 0,36 kali 994 hariKurang efisien 
12 Bina Warga 595.345.725 825.235.430 0,72 kali 499 hariKurang efisien 
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4. Perputaran dan periode rata-rata persediaan tersimpan di gudang 
   

No. Nama KPRI HPP Rata-rata 
Prsdn Pptr Prsdn Prd. Prsdn 

Tsmp di gdg Kriteria 

1 Karya Tama 47.237.550 72.250 326,90 kali 1 hariSangat efisien 
2 Dwija Jaya 30.667.243 66.891.490 0,51 kali 706 hariKurang efisien 
3 Bhakti Praja 30.825.529 6.792.059 4,98 kali 72 hariCukup efisien 
4 Adil 55.677.650 14.200.738 3,97 kali 91 hariCukup efisien 
5 Ruku Makmur 43.258.000 1.014.767 432,58 kali 1 hariSangat efisien 
6 Harapan 285.343.767 52.346.201 5,50 kali 65 hariCukup efisien 
7 Usaha Tama 85.883.687 16.212.663 7,38 kali 49 hariEfisien 
8 Mekar Tirta 34.176.033 7.807.265 4,23 kali 85 hariCukup efisien 
9 Keluarga  170.714.095 1.381.973 138,80 kali 3 hariSangat efisien 

10 Subur 80.160.400 30.409.600 3,24 kali 111 hariCukup efisien 
11 Fajar Barau 247.935.558 129.014.316 2,06 kali 174 hariCukup efisien 
12 Bina Warga 296.286.229 14.308.640 17,87 kali 20 hariSangat efisien 

 
5. Perputaran Modal kerja 

 
No. Nama KPRI Pjl. Neto Rata-rata MK Prptrn MK Kriteria 

1 Karya Tama 186.501.922 418.237.524 0,45 kali Cukup efisien 
2 Dwija Jaya 980.705.046 789.004.833 1,24 kaliCukup efisien 
3 Bhakti Praja 68.086.849 105.651.435 0,64 kaliCukup efisien 
4 Adil 191.148.285 286.668.963 0,67 kaliCukup efisien 
5 Ruku Makmur 118.166.160 233.893.860 0,51 kaliCukup efisien 
6 Harapan 610.073.487 752.290.921 0,81 kaliCukup efisien 
7 Usaha Tama 246.672.477 399.828.091 0,62 kalliCukup efisien 
8 Mekar Tirta 121.394.008 345.706.491 0,35 kali Cukup efisien 
9 Keluarga  445.557.369 521.474.015 0,85 kaliCukup efisien 

10 Subur 402.947.520 1.216.842.416 0,33 kaliCukup efisien 
11 Fajar Barau 391.175.980 684.658.229 0,57 kaliCukup efisien 
12 Bina Warga 595.345.725 672.606.388 0,89 kaliCukup efisien 
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6. Rasio laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva  
 

No. Nama KPRI SHU Sblm Pajak Total Aktiva 
Rasio laba bersih 

sblm pajak dengan 
total aktiva 

Kriteria 

1 Karya Tama 10.047.106 770.041.756 1,30 %Cukup efisien 
2 Dwija Jaya 52.727.309 2.066.284.534 2,55 %Cukup efisien 
3 Bhakti Praja 14.296.169 156.760.859 9,12 %Efisien 
4 Adil 32.910.325 551.388.942 5,97 %Cukup efisien 
5 Ruku Makmur 6.986.468 378.001.270 1,85 %Cukup efisien 
6 Harapan 10.940.893 1.536.942.279 0,71 %Cukup efisien 
7 Usaha Tama 31.133.885 939.358.866 3,31 %Cukup efisien 
8 Mekar Tirta 10.096.554 488.528.551 2,07 %Cukup efisien 
9 Keluarga  31.165.950 1.303.522.440 2,39 %Cukup efisien 

10 Subur 71.150.000 1.624.312.845 4,38 %Cukup efisien 
11 Fajar Barau 46.318.144 1.384.350.692 3,35 %Cukup efisien 
12 Bina Warga 106.513.719 1.187.378.579 8,97 %Efisien 

 
7. Rentabilitas modal sendiri 

 

No. Nama KPRI SHU stlh Pajak Modal Sendiri Rentabilitas Modal 
Sendiri Kriteria 

1 Karya Tama 9.042.396 504.157.000 1,79 %Cukup efisien 
2 Dwija Jaya 47.454.579 831.674.076 5,71 %Cukup efisien 
3 Bhakti Praja 12.866.553 104.794.378 12,28 %Efisien 
4 Adil 29.619.293 221.406.860 13,38 %Efisien 
5 Ruku Makmur 6.287.822 183.564.861 3,43 %Cukup efisien 
6 Harapan 9.846.804 696.753.326 1,41 %Cukup efisien 
7 Usaha Tama 28.020.497 479.906.484 5,84 %Cukup efisien 
8 Mekar Tirta 9.086.899 272.899.110 3,33 %Cukup efisien 
9 Keluarga  28.049.355 642.100.129 4,37 %Cukup efisien 

10 Subur 64.035.000 107.151.226 59,76 %Sangat efisien 
11 Fajar Barau 41.686.330 665.688.656 6,26 %Cukup efisien 
12 Bina Warga 95.862.348 487.299.913 19,67 %Sangat efisien 

 
  

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kenyataan yang 

ada sekarang belum semua koperasi khususnya KPRI di Kabupaten Kendal 

menampakkan adanya gejala yang baik menyangkut unsur-unsur modal 

kerjanya yaitu kas, piutang  dan persediaan yang nantinya secara langsung 

akan berpengaruh terhadap besarnya modal kerja secara keseluruhan. 
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Adanya   modal kerja yang cukup adalah sangat penting karena 

dengan modal kerja yang cukup dalam artian modal kerja yang tersedia 

sesuai dengan kapasitas usahanya, itu memungkinkan bagi koperasi untuk 

beroperasi dengan seekonomis mungkin dan koperasi tidak mengalami 

kesulitan untuk menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena 

adanya krisis atau kesulitan keuangan.  

Akan tetapi dengan modal kerja yang berlebihan menujukkan adanya 

dana yang tidak produktif, dan hal ini akan menimbulkan kerugian bagi 

koperasi karena adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan telah 

disia-siakan. Sebaliknya adanya ketidak cukupan dalam modal kerja 

marupakan sebab utama kagagalan satu koperasi.  

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Harapan” Kecamatan 

Gemuh  Kabupaten Kendal adalah badan usaha yang berbadan hukum, yang 

merupakan salah satu koperasi yang menjalankan usaha jasa simpan pinjam, 

perkreditan barang, penyediaan beras dan usaha pertokoan & Foto Copy. 

Dalam menjalankan kegiatan koperasi tidak terlepas dari adanya modal 

kerja. Setiap bidang usaha yang dijalankan  dapat memberikan kontribusi 

berupa sisa hasil  usaha yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

pelayanan koperasi terhadap anggotanya. Hal tersebut dapat terwujud salah 

satunya dengan penggunaan modal kerja yang efektif sehingga akan 

menghasilkan sisa hasil usaha yang lebih  maksimal.   

Mengingat begitu pentingnya pengelolaan modal kerja bagi suatu 

koperasi maka penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir ini 
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adalah : “ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL KERJA PADA 

KOPERASI  PEGAWAI  REPUBLIK  INDONESIA (KPRI)  “HARAPAN”  

KECAMATAN  GEMUH  KABUPATEN  KENDAL TAHUN 2001-2003”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dangan latar belakang tersebut di atas maka timbulah 

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Seberapa besar tingkat kemampuan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek tepat waktu (rasio likuiditas) pada  KPRI “Harapan” 

Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal ? 

1.2.2. Seberapa besar tingkat perputaran modal kerja dan unsur-unsurnya 

dalam melaksanakan kegiatan usaha (rasio aktivitas) pada KPRI 

“Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal ? 

1.2.3. Seberapa besar tingkat efektivitas penggunaan modal kerja dalam 

menghasilkan laba (rasio rentabilitas) pada KPRI “Harapan” 

Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal ? 

1.2.4. Apakah sudah efisien penggunaan modal kerja pada KPRI 

“Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal dibanding dengan 

standar pengukuran yang telah ditetapkan  ? 

  

1.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini menitik beratkan 

pada penganalisaan laporan keuangan atas pengelolaan koperasi, khususnya 
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tingkat efesiensi pengunaan modal kerja tiap periode akuntansi dengan 

asumsi tiap tahun adalah 360 hari. Sehubungan dengan banyaknya tehnik 

penganalisaan laporan keuangan maka penulis menganalisa laporan 

keuangan dengan menggunakan : 

1.3.1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan suatu perusahaan untuk dapat menyediaakan alat-alat 

likuid sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat 

ditagih (Riyanto, 2001:331). Alat yang digunakan untuk mengukur 

rasio likuiditas adalah : rasio lancar (current ratio), dan  rasio cepat 

(quick ratio). 

1.3.2. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas 

perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya            

(Riyanto, 2001:331). Rasio aktivitas yang digunakan untuk 

mengukur efesiensi modal kerja pada penulisan tugas akhir ini 

adalah : rasio perputaran modal kerja (working capital turnover) dan 

unsur-unsurnya yaitu rasio perputaran piutang (receivable turnover) 

dan rasio perputaran persediaan ( inventory turnover). 

1.3.3. Rasio  Rentabilitas 

Rasio rentabilitas digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Riyanto, 

2001:35). Alat yang dipergunakan dalam mengukur rasio rentabilitas 
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adalah :  rasio laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva (Rate of 

ROA) dan rentabilitas modal sendiri (Rate of return on net worth). 

 

1.4. Pengesahan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan terhadap penelitian ini, maka perlu 

dijelaskan  beberapa batasan istilah dan ruang lingkup yang diteliti yaitu 

sebagai berikut : 

1.4.1. Analisis 

Analisis adalah penguraian salah satu pokok atas berbagai 

bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara 

bagian untuk memperoleh arti keseluruhan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia,  2003:43). 

Jadi yang dimaksud analisis pada penelitian ini adalah 

penelaahan dan penguraian yang berhubungan atas data keuangan 

yang menitikberatkan pada pengguanan modal kerja Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Harapan” Kecamatan Gemuh 

Kabupaten Kendal. 

1.4.2. Efesiensi 

Efesiensi adalah ketepatan antara (usaha dan Kerja) dalam 

menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya 

dan kegunaannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia,  2003:284). 
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Efisiensi dalam pekerjaan adalah perbandingan terbaik antara kerja 

dan hasil kerja yang dilihat dari dua segi yaitu segi hasil dan segi 

usahanya. 

Jadi efesiensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tingkat perbandingan antara masukan dan keluaran atau antara 

sumber dan penggunaan modal kerja Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) “Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.  

1.4.3. Penggunaan 

Penggunaan adalah proses, pembuatan, cara penggunaan 

sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003:375). Penggunaan 

adalah pemakaian (Munawir,   2001:124). 

Jadi penggunaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pemakaian modal kerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) “Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal tahun 

2001-2003. 

1.4.4. Modal Kerja 

Modal kerja menurut konsep kualitatif adalah sebagian dari 

aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai 

operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya yaitu yang 

merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya  (Riyanto,  

2001:58). Modal kerja berarti juga kekayaan atau aktiva yang 

diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan 
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sehari-hari yang selalu berputar dalam periode tertentu 

(Gitosudarmo,  2000:35). 

Jadi modal kerja dalam penelitian ini adalah modal kerja dalam 

konsep kualitatif yaitu jumlah kelebihan  aktiva lancar di atas utang 

lancar yang dimiliki Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

“Harapan” Kecamatan  Gemuh Kabupaten Kendal tahun 2001-2003. 

1.4.5. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia adalah koperasi primer, 

tidak beda dengan koperasi yang diatur dalam UU No. 25 tahun 

1992, Yang memberikan batasan bahwa koperasi adalah badan usaha 

yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi 

dengan melandaskan kegiatannnya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas 

kekeluargaan. 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)  dalam 

penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

“Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 

1.4.6. Tahun 2001-2003 

Tahun 2001-2003 merupakan kurun waktu laporan keuangan 

yang akan diteliti. 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, maka harus ditentukan  tujuan dari 

penelitian agar tidak kehilangan arah sehingga penelitian dapat berjalan 

dengan lancar, disamping itu juga hasil yang dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.5.1. Untuk mengukur  tingkat kemampuan dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendek tepat waktu (rasio likuiditas) pada  KPRI  “Harapan” 

Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. 

1.5.2. Untuk mengukur tingkat perputaran modal kerja dan unsur-unsurnya 

dalam melaksanakan kegiatan usaha (rasio aktivitas) pada KPRI 

“Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. 

1.5.3. Untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan modal kerja dalam 

menghasilkan laba (rasio rentabilitas) pada KPRI “Harapan” 

Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. 

1.5.4. Untuk mengukur sudah efisien atau belum  penggunaan modal kerja  

pada KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal tahun 

2001-2003 dibandingkan dengan standar pengukuran yang telah 

ditetapkan . 
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1.6.  Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini  diharapkan akan dapat memberikan kegunaan : 

1.6.1. Bagi KPRI “Harapan” Gemuh Kabupaten Kendal 

Dapat memberikan tambahan pertimbangan dalam membuat dan 

menetapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan modal  kerja 

koperasi. 

1.6.2. Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang manajemen 

modal kerja koperasi dan penulis dapat menyalurkan ide, gagasan 

maupun pikiran dengan mengacu pada teori yang telah didapatkan 

dibangku kuliah. 

1.6.3. Bagi dunia pendidikan 

Dapat memberi tambahan pustaka bagi para pembaca dalam 

mempelajari seluk beluk dalam pengelolaan modal kerja koperasi. 

 

1.7. Sistematika Tugas Akhir 

Penulisan  tugas akhir ini terdiri dari tiga bagian yaitu : bagian awal, 

bagian inti dan bagian akhir. 

1.7.1. Bagian awal tugas akhir 

Bagian awal ini terdiri atas : Halaman Judul, Halaman Persetujuan 

Pembimbing, Halaman Pengesahan Kelulusan, Pernyataan, Moto 

dan Persembahan, Prakata, Sari, Daftar Isi, Daftar Tabel dan  Daftar 

Gambar serta Daftar Lampiran.  
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1.7.2. Bagian inti tugas akhir 

Bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB  I   :  Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang : Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Penegsan 

Istilah,  Tujuan Penelitian,  Kegunaan Penelitiaan dan 

Sistematika Tugas Akhir. 

BAB II   :  Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai 

dasar penelitian ini yaitu : Pengertian Koperasi, 

Pengerian Modal Kerja, Unsur-unsur Modal Kerja, 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebutuhan  Modal 

Kerja, Sumber Modal Kerja, Penggunaan Modal Kerja, 

dan Analisis Rasio. 

BAB III  :  Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan 

dalam penelitian yaitu : Lokasi Penelitiaan, Obyek 

Penelitian, Metode Penngumpulan Data, Metode 

Penulisan dan Metode Analisis Data. 

BAB IV  :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian yang 

meliputi : Gambaran Umum Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia meliputi : Sejarah berdirinya, Struktur 
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organisasi, Kegiatan usaha dan Permodalan; Hasil 

penelitian dan Pembahasan  meliputi : Penyajiaan data 

penelitian, Perhitungan rasio dan Analisis data serta 

Pembahasan hasil analisis. 

BAB V  :   Penutup 

Bab ini menyajikan Kesimpulan dan Saran dari hasil 

pembahasan. 

1.7.3. Bagian Akhir Tugas Akhir 

 Bagian ini memuat Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.   
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Koperasi 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya dan 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasarkan atas asas kekeluargaan (UU No. 25 tahun 1992, pasal 1 ayat 1). 

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan 

pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-

prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup 

anggotanya pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya, dengan 

demikian  koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru 

perekonomian nasional (Ikatan Akuntansi Indonesia,  2002:271). 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi 

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang yang mengorganisir 

pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya 

atas dasar prinsip-prinsip koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan 

yang bertujuan untuk meningkatkan taraf anggota pada khususnya dan 

masyarakat daerah pada umumnya.  
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1 

2.2. Pengertian Modal Kerja 

Suatu analisis sumber dan penggunaan modal kerja sangat penting 

bagi pengendalian intern maupun ekstern. Disamping masalah modal kerja 

tersebut erat hibungannya dengan operasional koperasi sehari-hari, juga 

menunjukkan tingkat keamanan para kreditur jangka pendek. Adanya modal 

kerja dengan jumlah yang cukup sangat penting bagi suatu koperasi, karena 

dengan modal kerja yang cukup memungkinkan untuk beroperasi 

seekonomis mungkin serta diharapkan tidak mengalami kesulitan masalah 

keuangan. 

Adapun mengenai pengertian modal kerja dapat dikemukakan tiga 

konsep modal kerja yang digunakan, yaitu : 

2.2.1. Konsep Kuantitatif 

Konsep ini berdasarkan pada kuantitas dana yang tertanam 

dalam unsur-unsur aktiva lancar, dimana aktiva ini marupakan aktiva 

yang sekali tertanam di dalamnya akan dapat bebas lagi dalam 

jangka pendek. Dengan demikian modal kerja menurut konsep ini 

adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (Riyanto,  2001:57). 

Modal kerja dalam pengertian ini disebut modal kerja bruto (Gross 

working capital ). 

2.2.2. Konsep Kualitatif 

Modal kerja dalam konsep kualitatif ini di kaitkan dengan 

besarnya jumlah aktiva lancar dan utang lancar. Oleh kerenanya 

modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar 
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yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi 

perusahaan tanpa diganggu likuiditasnya yaitu yang merupakan 

kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya (Riyanto, 2001:58). 

Modal kerja kualitatif  disebut  modal kerja neto (Net working 

capital ). 

2.2.3. Konsep Fungsional 

Modal kerja menurut fungsional mendasarkan pada fungsi 

dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Setiap dana yang 

dikerjakan atau digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk 

menghasilkan pendapatan (Riyanto, 2001:58). 

Untuk menjalankan setiap usaha dalam koperasi, permodalan 

merupakan unsur yang penting. Modal koperasi terdiri dari modal 

sendiri dan pinjaman. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang 

perkoperasian pasal 41 adalah sebagai berikut : 

1. Modal sendiri 

Modal sendiri berasal dari : 

1.1. Simpanan pokok 

Yaitu sejumlah uang yang sama banyak yang wajib dibayar 

oleh anggota  kepada koperasi saat masuk menjadi anggota. 

1.2. Simpanan wajib 

Yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama 

yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam 

waktu dan kesempatan tertentu. 
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1.3. Dana cadangan 

Yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan SHU 

yang dimaksudkan untuk menumpuk modal sendiri dan 

menutup kerugian koperasi bila diperlukan. 

2.  Modal Pinjaman 

Modal  ini  disebut  juga  modal dari  luar  koperasi,  modal 

pinjaman berasal dari : 

2.1.  Anggota 

Yaitu modal pinjaman yang diperoleh dari anggota maupun 

dari calon anggota yang memenuhi syarat. 

2.2.  Koperasi lain dan  atau anggotanya 

Yaitu pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya, 

didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi. 

2.3.  Bank dan lembaga keuangan lainnya 

Yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya 

dilakukan berdasarkan ketentuan  peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2.4.  Sumber lain yang sah 

Yaitu pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak 

melalui penawaran secara umum. 
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2.3. Unsur-unsur Modal Kerja 

Efisiensi penggunaan modal kerja sangat dipengaruhi oleh masing-

masing unsur modal kerja, demikian pula perputaran modal kerja yang 

menunjukkan beberapa lama terikatnya dana dalam unsur modal kerja. 

Panjang pendeknya perputaran modal kerja tergantung dari lamanya periode 

perputaran dari masing-masing unsur modal kerja tersebut, dimana antara 

unsur yang satu dengan yang lain berbeda. 

Adapun unsur-unsur modal kerja adalah : 

2.3.1. Kas di tangan atau kas di bank 

Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang dalam 

perusahaan beserta pos-pos lain dalam jangka waktu dekat dapat 

diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial, yang 

mempunyai sifat paling tinggi tingkat likuidnya                  

(Gitosudarmo,  2000:61). Kas dapat berupa uang kontan yang 

disimpan dalam perusahaan, rekening giro, atau rekening lainnya 

yang dapat dicairkan pada saat dibutuhkan. Makin besar kas yang 

ada makin tinggi tingkat likuiditasnya.  

Kas dapat berupa uang tunai dan sejumlah simpanan di bank 

dalam bentuk rekening giro yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat (Sudarsono, 2004:170). 
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Besar  kecilnya  persediaan kas dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu : 

1. Perimbangan antara kas masuk dengan kas keluar 

Adanya perimbangan yang baik antara kedua aliran kas tersebut 

baik mengenai jumlah maupun waktunya maka pengeluaran kas 

dapat dipenuhi dari penerimaan kas. Dengan demikian 

perusahaan tidak perlu mampunyai persediaan kas yang besar. 

2. Penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. 

Apabila aliran kas yang senyatanya akan selalu sesuai dengan 

yang diperkirakan maka perusahaan tersebut tidak akan 

mangalami kesulitan likuiditas, sehingga perusahaan tidak perlu 

mempertahankan persediaan kas yang besar. Sebaliknya jika 

aliran kas perusahaan yang senyatanya sering mengalami 

penyimpangan yang merugikan, maka perlu mempertahankan 

adanya persediaan kas yang cukup besar. 

3. Adanya hubungan yang  baik dengan bank 

Jika pimpinan suatu perusahaan sudah dapat membina hubungan 

baik dengan bank, akan mempermudah mendapat kredit bila 

mengalami kesulitan keuangan. 

2.3.2. Piutang 

Piutang merupakan aktiva/kekayaan perusahaan yang timbul 

sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan penjualan kredit 

(Gitosudarmo,  2000:81).  
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Piutang adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditur 

atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan secara kredit         

(Munawir, 2001:15). Piutang merupakan tagihan terhadap pihak lain 

dimana aliran kas masuk baru akan terjadi pada jatuh tempo piutang 

itu. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam 

piutang yaitu sebagai berikut : 

1. Volume penjualan kredit 

Makin besar proporsi penjualan kredit dari seluruh penjualan 

akan memperbesar jumlah investasi dalam piutang, makin besar 

piutang berarti makin besar resiko, bersamaan itu juga akan 

memperbesar profitabilitasnya. 

2. Syarat pembayaran penjualan kredit 

Jika perusahaan menetapkan  syarat pembayaran yang ketat 

berarti perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit dari 

pada profitabilitasnya. Syarat pembayaran kredit dinyatakan 

dengan waktu tertentu, makin panjang waktunya berarti makin 

besar jumlah investasi dalam piutang. 

3. Ketentuan tentang pembatasan kredit 

Perusahaan dapat menetapkan batas maksimal bagi kredit yang 

diberikan dan ketentuan mengenai siapa yang dapat diberi kredit. 

Makin tinggi batas maksimal maka makin tinggi pula dana yang 

diinvestasikan dalam piutang, sebaliknya makin selektif yang 
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diberikan kredit maka akan memperkecil jumlah investasi dalam 

piutang. 

4. Kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang 

Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam 

pengumpulan piutang secara aktif atau pasif. Kebijaksanaan 

piutang yang dijalankan secara aktif akan mempunyai 

pengeluaran uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas 

pengumpulan piutang tersebut dari pada kebijaksanaan secara 

pasif, hal ini memungkinkan investasi dalam piutang yang lebih 

kecil. 

5. Kebiasaan membayar dari pada pelanggan 

Kebiasaan para pelanggan untuk membayar dalam periode 

potongan tunai atau sesudahnya akan mempunyai efek terhadap 

besarnya investasi dalam piutang. Apabila besar para pelanggan 

membayar dalam waktu selama periode potongan tunai, maka 

dana yang tertanam dalam piutang akan lebih cepat bebas yang 

berarti makin kecil investasi dalam piutang. 

2.3.3. Persediaan 

Persediaan adalah semua barang-barang yang 

diperdagangkan (Munawir,  2001:16). Persediaan sebagai elemen 

utama dari modal kerja merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan 

berputar, dimana secara terus menerus mengalami perubahan. Lama 

perputaran mempunyai efek langsung terhadap besar kecilnya modal 
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yang diinvestasikan dalam persediaan. Makin tinggi tingkat 

perputarannya, berarti makin pendek waktu terikatnya modal dalam 

persediaan dan berarti juga modal yang terikat dalam persediaan 

menjadi lebih sedikit. 

Adanya investasi dalam persediaan yang terlalu besar 

dibanding dengan kebutuhan akan memperbesar beban bunga, biaya 

penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, memperbesar 

kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, 

keusangan sehingga semuanya ini akan memperkecil keuntungan 

perusahaan. 

Demikian pula sebaliknya, adanya investasi yang terlalu kecil 

dalam persediaan akan mempunyai efek yang menekan keuntungan 

juga, karena kekurangan material sehingga perusahaan tidak optimal 

dalam menjalankan usahanya yang akhirnya akan menekan 

keuntungan yang diperolehnya. 

 

2.4. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Modal Kerja 

Untuk menentukan jumlah modal kerja yang dianggap cukup bagi 

suatu perusahaan tergantung atau dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai 

berikut :  

2.4.1. Sifat atau tipe dari suatu perusahaan 

Modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan jasa relatif lebih 

rendah, karena investasi dalam persediaan dan piutang pencairannya 
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menjadi kas relatif lebih pendek disamping itu juga pada perusahaan 

jasa proporsi modal kerja dari total aktiva relatif kecil, yang biasanya 

sebagian besar modal-modalnya diinvestasikan pada aktiva tetap. 

Berbeda dengan perusahaan industri, harus mengadakan investasi 

yang cukup besar dalam aktiva lancar agar perusahaannya tidak 

mengalami kesulitan di dalam operasinya sehari-hari.  

2.4.2. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh 

barang yang akan dijual serta harga persatuan dari barang tersebut. 

Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung 

dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan 

dijual maupun bahan baku yang akan diproduksi atau sampai barang 

tersebut dijual. Makin panjang waktu yang dibutuhkan untuk 

memproduki atau untuk memperoleh barang tersebut makin besar 

pula modal kerja yang dibutuhkan. Disamping itu, harga pokok 

persatuan juga akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang 

dibutuhkan. Semaki besar harga pokok persatuan barang yang dijual, 

akan semakin besar pula kebutuhan akan modal kerja. 

2.4.3. Syarat pembelian bahan atau barang dagangan 

Syarat kredit pembelian barang dagangan atau bahan baku yang akan 

digunakan untuk memproduksi barang sangat mempengaruhi jumlah 

modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahan yang bersangkutan. 

Jika syarat kredit yang diterima pada waktu pembelian 

menguntungkan, makin sedikit uang kas yang diinvestasikan dalam 
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persediaan  bahan ataupun barang dagangan. Sebaliknya, jika jangka 

waktunya pendek maka uang kas yang diperlukan untuk membiayai 

persediaan makin besar pula. 

2.4.4. Syarat penjualan 

Semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para 

pembeli akan mengakibatkan semakin besar jumlah modal kerja 

yang harus diinvestasikan dalam sektor piutang. Untuk 

memperendah dan memperkecil jumlah modal kerja yang harus 

diinvestasikan dalam piutang dan untuk memperkecil resiko adanya 

piutang tak tertagih, sebaiknya perusahaan memberikan potongan 

tunai kepada para pembeli karena dengan demikian para pembeli 

akan tertarik untuk segera membayar utangnya dalam periode 

diskonto tersebut. 

2.4.5. Tingkat perputaran persediaan 

Tingkat perputaran persediaan menunjukkan berapa kali persediaan 

tersebut diganti dalam arti dibeli atau dijual kembali. Semakin tinggi 

tingkat perputaran persediaan maka jumlah modal kerja yang 

diinvestasikan dalam persediaan semakin rendah. Semakin cepat 

atau semakin tinggi tingkat perputaran persediaan akan memperkecil 

resiko terhadap kerugiaan yang disebabkan karena penurunan harga 

atau karena perubahan selera konsumen, disamping itu menghemat 

biaya penyimpanan dan pemeliharaan persediaan tersebut.  
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2.5. Sumber - sumber Modal Kerja 

Sumber-sumber modal kerja suatu perusahaan dapat berasal dari : 

2.5.1. Hasil operasi perusahaan 

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. Adanya keuntungan atau laba dari 

hasil operasi perusahaan akan menambah modal perusahaan.  

2.5.2. Keuntungan dari penjualan surat berharga (investasi jangka pendek) 

Dengan adanya penjualan surat berharga menyebabkan terjadinya 

perubahan dalam unsur modal kerja yaitu dari bentuk surat berharga 

berubah menjadi uang kas. Keuntungan dari penjualan surat berharga 

merupakan suatu sumber bertambahnya modal kerja, sebaliknya 

apabila mengalami kerugian maka akan mengurangi modal kerja. 

2.5.3. Penjualan aktiva tidak lancar 

Hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva 

tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan, 

perubahan dari aktiva tersebut menjadi kas atau piutang akan 

menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan 

tersebut. 

2.5.4. Penjualan saham atau obligasi 

Dengan mengadakan emisi saham baru atau mengeluarkan saham 

baru kemudian dijual dibursa atau kepada pemilik modal saham 
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dapat menambah modal. Disamping itu perusahaan juga dapat 

mengeluarkan obligasi atau bentuk utang jangka panjang untuk 

memenuhi kebutuhan modal kerja.  

 

2.6. Penggunaan Modal Kerja 

Pemakaian atau penggunaan modal kerja akan menyebabkan 

perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang dimiliki 

oleh perusahaan, tapi penggunaan aktiva lancar tidak selalu diikuti dengan 

berubahnya atau turunnya jumlah modal kerja yang dimiliki perusahaan. 

Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja 

(Munawir,  2001:125) adalah sebagai berikut :  

2.6.1. Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan meliputi 

pembayaran upah, gaji, pembelian bahan atau barang dagangan, 

supplies kantor, dan pembayaran biaya-biaya lainnya. 

2.6.2. Kerugian-kerugian yang diderita perusahaan karena adanya 

penjualan surat berharga atau efek maupun kerugian insidentil 

lainnya. 

2.6.3. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk 

tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang misalnya dana obligasi, 

dana pensiun pegawai, dana ekspansi ataupun dana-dana lainnya. 

2.6.4. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka 

panjang atau aktiva tidak lancar lainnya yang mengakibatkan 
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berkurangnya aktiva lancar atau timbulnya utang lancar yang 

berakibat berkurangnya modal kerja. 

2.6.5. Pembayaran utang-utang jangka panjang yang meliputi utang 

hipotik, utang obligasi maupu bentuk utang jangka panjang lainnya, 

serta penarikan atau pembelian kembali saham perusahaan yang 

beredar atau adanya penurunan utang jangka panjang. 

2.6.6. Pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan 

untuk kepentingan pribadinya (prive) atau adanya pengambilan 

bagian keuntungan oleh pemilik perusahaan perseorangan dan 

persekutuan atau adanya pembayaran deviden dalam perseroan 

terbatas. 

Disamping itu terdapat pemkaian modal kerja atau aktiva lancar yang 

tidak merubah jumlah modal kerja maupun jumlah aktiva itu sendiri yaitu 

pemakaian modal kerja yang hanya menyebabkan atau mengakibatkan 

berubahnya bentuk aktiva lancar misalnya :  

1. Pembelian efek (marketable securities) secara tunai. 

2. Pembelian barang dagangan atau bahan-bahan lainnya secara tunai. 

3. Perubahan suatu bentuk piutang kebentuk piutang lainnya, misalnya dari 

piutang dagang menjadi piutang wesel. 
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2.7. Fungsi Penting Modal Kerja 

Tersedianya modal kerja yang segera digunakan dalam operasi 

tergantung pada sifat dari aktiva lancar yang dimiliki seperti kas, piutang 

dan persediaan. Tetapi modal kerja harus cukup jumlahnya dalam arti harus 

mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran operasi perusahaan sehari-hari, 

karena dengan modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi 

perusahaan disamping memungkinkan bagi perusahaan untuk beroperasi 

secara ekonomis atau efisien dan tidak mengalami kesulitan keuangan 

(Munawir,  2001:116). 

Fungsi penting modal kerja antara lain : 

2.7.1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya 

dari aktiva lancar.  

2.7.2. Memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban 

tepat pada waktunya. 

2.7.3. Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan yang semakin 

besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat menghadapi 

bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 

2.7.4. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang 

cukup untuk melayani konsumen. 

2.7.5. Memungkinkan bagi perusahaanm untuk memberikan syarat kredit 

yang lebih menguntungkan bagi pelanggan. 
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2.7.6. Memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih 

efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang ataupun 

jasa yang dibutuhkan. 

 

2.8. Jenis dan Efisiensi Koperasi 

Untuk mengukur efisiensi organisasi dan usaha ada beberapa rasio 

yang dapat digunakan yang didasarkan pada keragaan koperasi yang 

bersangkutan. Saran yang dapat digunakan adalah neraca dan catatan 

keragaan lain yang dimiliki koperasi (Hendar dkk, 1999 : 41) 

Menurut Thoby Mutis (1992) jenis efisiensi koperasi dapat digolongkan 

menjadi lima lingkup efisiensi yaitu : 

2.8.1. Efisiensi intern masyarakat 

Efisiensi ini merupaka efisiensi perbandingan terbaik dari excess cost 

(ekses biaya) dengnan actual cost (biaya yang sebenarnya). Hal ini 

dapat dikaitkan dengan perbandingan net value of input dan net value 

of output. 

2.8.2. Efisiensi alokatif 

Adalah efisiensi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya 

dan dana dari semua komponen koperasi tersebut.  Misalnya, 

penyaluran tabungan anggota untuk pinjaman anggota, penyaluran 

simpanan sukarela untuk investasi jangka panjang dan pendek. Hal 

ini basanya dilihat pada perbandinan pertumbuhan simpana sukarela 

dan modal sendiri dengan pertumbuha pinjaman, silang pinjam atau 
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investasi tahunan. Efisiendi alokatif juga mencakupi perbandinga 

antara penggunaan sumber-sumber finansial di dalam koperasi atau 

di lual koperasi (financial leverage)  dengan melihat perbandingan 

atara pendapatan dan biaya-biaya atau pendekatan dengan 

menggunakan margin-margin analisisnya. Sebagai dasar tingkat 

pengukuran efisiensi digunakan laporan keuangan koperasi (neraca, 

laporan rugi-laba/laporan sisa hasil usaha) di samping tentu saja 

data-data lain yang diperlukan seperti yang tercantum dalam laporan 

pertanggungjawaban pengurus. 

2.8.3. Efisiensi ekstern 

Efisiensi ini menunjukkan bagaimana efisiensi pada lembaga-

lembaga dan perseorangan di luar koperasi yang ikut memacu secara 

tidak langsung efisiensi di dalam koperasi. 

2.8.4. Efisiensi dinamis 

Adalah efisiensi yang biasanya di kaitkan dengan tigkat optimasi 

karena ada perubaha teknologi yang dipakai. Setiap perubaha 

teknologi akan dapat membawa dampak terhadap output yang 

dihasilkan. Tentu saja teknologi baru akan dipakaijika menghasilkan 

produktivitas yang lebih baik daripada sebelumnya.  

2.8.5. Efisiensi sosial 

Efisiensi ini sering dikaitkan dengan pemanfaatan sumber daya dan 

dana secara tepat, karena tidak menimbulkan biaya-biaya atau beban 

sosial.  
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Penelitian ini termasuk dalam lingkup efisiensi alokatif  yaitu 

membandingkan antara penggunaan sumber-sumber finansial di dalam 

koperasi dengan melihat perbandingan antara pendapatan dan biaya-biaya 

atau pendekatan dengan menggunakan margin-margin analisisnya. Sebagai 

dasar tingkat pengukuran efisiensi digunakan laporan keuangan koperasi 

(neraca, laporan rugi-laba/laporan sisa hasil usaha) di samping tentu saja 

data-data lain yang diperlukan seperti yang tercantum dalam laporan 

pertanggungjawaban pengurus.. 

 

2.9. Analisis Rasio 

Rasio menggambarkan suatu hubunagan atau perimbangan atara 

jumlah tertentu dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat 

analisa berupa rasio akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada 

penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu 

perusahaan tertentu, apabila  angka rasio tersebut dibandingkan dengan 

angka rasio perbandingan yang digunakan sebagai standar. 

Sehingga untuk mengukur efesiensi modal kerja pada koperasi, maka 

penulis akan menggunakan beberapa alat analisis yaitu rasio likuiditas, rasio 

aktivitas dan rasio rentabilitas. 

2.9.1. Rasio likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat 

likuid sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat 
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ditagih (Riyanto, 2001:331). Rasio likuiditas yang digunakan adalah 

Rasio lancar (current ratio) dan Rasio cepat (quick ratio). 

1. Rasio lancar (current ratio) 

Rasio lancar (current ratio) adalah kemampuan untuk membayar 

utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar         

(Riyanto, 2001:332). Rasio ini menunjukan bahwa nilai kekayaan 

lancar dari sekian kalinya utang jangka pendek. Semakin tinggi 

rasio lancar  semakin tinggi pula jaminan utang lancar oleh 

aktiva lancar perusahaan. Rasio lancar yang digunakan sebagai 

titik tolak untuk analisis, yaitu sebesar 200%. Rasio lancar  

sebesar 200% kadang-kadang sudah memuaskan bagi suatu 

perusahaan.  Rasio lancar  dapat diukur dengan rumus sebagai 

berikut : 

Rasio lancar  = 100% x 
lancar Utang
lancar Aktiva  

2. Rasio cepat (quick  ratio) 

Rasio cepat  (quick  ratio) adalah  kemampuan  untuk  membayar 

utang yang harus segera dipenuhi  dengan  aktiva lancar  yang  

lebih likuid (Riyanto, 2001:333). Pada umumnya rasio cepat 

semakin mendekati 100% menunjukkan posisi  likuiditas 

perusahaan baik. Rasio cepat dapat diukur dengan rumus : 

Rasio cepat  = 100% x 
lancar Utang

 Piutang Efek   Kas ++  
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2.9.2. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk 

mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam 

menjalankan sumber-sumber dananya (Riyanto,  2001: 331). Rasio 

aktivitas yang digunakan adalah rasio perputaran kas, rasio 

perputaran piutang, dan rasio perputaran  persediaan. 

1. Perputaran dan periode rata-rata pengumpulan piutang  

(Receivable turnover dan Average collection periode) 

Perputaran piutang adalah kemampuan dana yang tertanam 

dalam piutang yang berputar dalam periode tertentu (Riyanto,  

2001:334). Sedangkan periode rata-rata pengumpulan piutang 

adalah periode rata-rata yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan piutang. Tinggi randahnya perputaran piutang 

berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya modal yang 

diinvestasikan dalam piutang. Semakin tinggi atau semakin cepat 

tingkat  perputarannya  berarti  makin  pendek  terikatnya  modal  

kerja dalam  piutang. Tingkat  perputaran  piutang  dapat  

dihitung  dengan rumus : 

Perputaran piutang   =  kali 1  x 
rata-rata Piutang

kreditPenjualan  

Periode  rata-rata  

pengumpulam piutang  = hari  1  x 
piutang Perputaran

hari  360  
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2. Perputaran dan periode  rata-rata persediaan tersimpan di gudang 

(Inventory turnover dan  Average day’s inventory)  

Perputaran persediaan adalah kemampuan dana yang tertanam 

dalam persediaan berputar dalam satu periode tertentu (Riyanto, 

2001: 334) dan dapat juga diartika berapa kali persediaan diganti 

dalam artian dibeli dan dijual kembali (Munawir, 2001:119). 

Sedangkan periode rata-rata persediaan tersimpan digudang 

adalah periode  tertahannya persediaan berada di gudang. Tinggi 

rendahnya tingkat perputaran persediaan berpengaruh langsung 

terhadap kebutuhan modal kerja yang diivestasiakan dalam 

persediaan. Semakin cepat tingkat perputarannya, makin pendek 

jangka waktu terikatnya modal kerja dalam persediaan, hal ini 

berarti semakin cepat persediaan berubah maenjadi  piutang atau 

kas,  sehingga modal  kerja  yang dibutuhkan akan lebih kecil. 

Tingkat perputaran persediaan dapat dihitung dengan rumus : 

Perputaran persediaan   = kali 1  x 
rata-rataPersediaan

PersediaanPokok   Harga  

Periode rata-rata persediaan  

tersimpan di gudang                = hari  1  x 
persediaan  Perputaran
hari  360  

 

3. Perputaran modal kerja (Working capital turnover)  

Perputaran modal kerja adalah kemampuan modal kerja (neto) 

berputar dalam suatu periode siklus kas dari perusahaan        

(Riyanto, 2001:335). Perputaran modal kerja menunjukkan 
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banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap 

rupiah modal kerja. Perputaran modal kerja dapat dihitung 

dengan rumus : 

Perputaran modal kerja =  kali 1 x 
rata- rata kerja  Modal

netoPenjualan  

2.9.3. Rasio Rentabilitas 

Rasio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu dan dinyatakan dalam prosentase (Riyanto, 2001:35). 

Rentabilitas yang digunakan adalah : Rasio laba bersih sebelum 

pajak dengan total aktiva (Rate of ROA) dan Rentabilitas modal 

sendiri (Rate of retun on net worth) 

1. Rasio laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva (Rate of 

ROA) 

Rasio laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva (Rate of 

ROA) adalah kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan (Riyanto, 

2001:336). Laba dalam perhitungan ini adalah laba sebelum 

dikurangi beben bunga dan pajak. Rumus Rasio laba bersih 

sebelum pajak dengan total aktiva (Rate of ROA)  adalah : 

Rasio laba bersih sblm pajak   

dengan total aktiva                 = % 100 x 
aktiva Total

pajak sblmbersih  Laba  
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2. Rentabilitas modal sendiri (Rate of return on net worth) 

Rentabilitas modal sendiri (Rate of return on net worth) adalah 

kemampuan suatu perusahaan dari modal sendiri yang bekerja di 

dalamnya untuk menghasilkan keuntungan (Riyanto, 2001: 336). 

Dalam perhitungan ini laba yang digunakan adalah laba usaha 

setelah dikurangi dengan beban bunga dan pajak. Rumus 

rentabilitas modal sendiri adalah : 

Rentabilitas modal sendiri   = % 100 x 
sendirimodalJumlah 

pajaksetelah bersih  Laba  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 
 
 
3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

“Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. 

 

3.2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah obyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti        

(Arikunto, 2001:122). 

Adapun obyek dari penelitian dalam tugas akhir ini, penulis melakukan 

analisis efisiensi penggunaan modal kerja. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis menggunakan beberapa cara 

pengumpulan data sebagai berikut : 

3.3.1. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, 

peraturan-peraturan, agenda dsb (Arikunto, 2002 :206). 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data 

laporan keuangan koperasi yaitu neraca, laporan sisa hasil usaha. 
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3.3.2. Wawancara 

Metode wawancara adalah proses mempeloleh keterangan untuk 

tujuan penlisan penelitian dengan cara tanya jawab sambil betatap 

muka atara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 

responden  (Nazir, 1999 : 234). 

Metode wawancara ini dilakukan untuk mengetahui informasi yang 

berkaitan dengan gambaran umum koperasi meliputi : sejarah 

berdirinya, struktur organisasi, pemodalan dan bidang usaha.  

3.3.3. Studi Pustaka 

Yaitu dilakukan dengan menelusuri literatur yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data penelitian menggunakan metode analisis diskriptif 

dengan analisis rasio likuditas, rasio aktivitas dan rasio rentabilitas yaitu: 

3.5.1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas yang digunakan adalah : 

1. Rasio lancar (Current Ratio) 

Rasio lancar   =  % 100x 
lancar Utang
lancar Aktiva  

(Riyanto, 2001 : 332) 

2. Rasio cepat (Quick Ratio)  

Rasio cepat    =  % 100 x 
lancar Utang

 Piutang Efek   Kas ++  
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(Riyanto, 2001 : 333) 

3.5.2. Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas yang digunakan adalah : 

1. Perputaran piutang (Receivable turnover) dan  

periode rata-rata pengumpulan piutang (Average collection 

periode)  

Perputaran piutang   = kali 1  x 
rata - rata Piutang

kredit Penjualan  

Periode  rata-rata  

pengumpulan piutang   = hari 1  x 
piutang  Perputaran

hari 360  

 

(Riyanto,  2001: 334) 

2. Perputaran persediaan (Inventory  turnover) dan  

periode  rata-rata persediaan tersimpan digudang (Average day’s 

inventory) 

Perputaran persediaan  = kali 1  x 
rata-rataPersediaan

PenjualanPokok   Harga  

Periode rata-rata persediaan  

tersimpan di gudang              = hari 1  x 
persediaan  Perputaran
hari 360  

(Riyanto,  2001: 334) 

3. Perputaran modal kerja (working capital turnover) 

Perputaran modal kerja   = kali 1  x 
rata -rata kerja  Modal

netoPenjualan  

(Riyanto,  2001: 335) 
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3.5.3. Rasio Rentabilitas 

Rasio rentabilitas yang digunakan adalah : 

1. Rasio laba bersih sebelum pajak  dengan total aktiva (Rate of 

ROA)  

Rasio laba bersih sblm pajak  

      dengan total aktiva                   =  % 100  x 
aktiva  Total

pajak sebelum SHU   

 

(Riyanto, 2001 : 336) 

2. Rentabilitas modal sendiri (Rate of return on net worth)    

Rentabilitas modal sendiri   = % 100 x 
sendirimodalJumlah 
pajaksetelah    SHU   

(Riyanto,  2001: 336) 

 

3.5.Penilaian  Efesiensi  Penggunaan  Modal Kerja 

Untuk mengukur efesiensi penggunaan modal kerja suatu koperasi 

dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio yaitu rasio likuiditas, rasio 

aktivitas dan rasio rentabilitas. Hasil dari perhitungan rasio tersebut dapat 

memberi gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan 

suatu koperasi apabila dibandingkan dengan angka rasio standar. 

Standar pengukuran efsiensi modal kerja suatu koperasi biasanya 

telah ditetapkan oleh Departemen Koperasi dan PPKM, dimana standar 

tersubut mengalamai pembaharuan sesuai dengan perkembangan koperasi di 

Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan standar terbaru yaitu 

sesui dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 
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Menengah, Nomor : 129/Kep/M/KUKM/XI/2002. Tetapi standar tersebut 

belum mencakup keseluruhan dari analisis rasio yang penulis gunakan 

dalam penelitian. Untuk melengkapi standar pengukuran tersebut penulis 

menetapkan standar pengukuran dengan beracuan pada standar pengukuran 

yang di keluarkan oleh Deparemen Koperasi dan PPKM lama dan penulis 

berusaha menyesuaikannya dengan kriteria standar pengukuran terbaru. 

Tabel di bawah ini merupakan standar pengukuran efisiensi 

penggunaan modal kerja baik standar terbaru maupun standar lama yang 

disesuaikan oleh penulis. 

Tabel 1 

Standar Pengukuran Efisiensi Penggunaan Modal kerja 

I. Analisis Rasio Likuiditas 

Rasio Interval Rasio Kriteria 

175 %  -  200 % Sangat Baik 

150 %  -  174 %     atau    225 %  -  249 % Baik 

125 %  -  149 %    atau    250 %  -  274 % Cukup Baik 

1.1.   Rasio lancar 

  (Current ratio) 

      

    < 125 %    atau      > 275 % Kurang  Baik 

  100 %  Sangat Baik 

75 %  -  99 %     atau      125 %  -  149% Baik 

 50 %  - 74 %     atau      150 %  -  174 % Cukup Baik 

1.2.   Rasio cepat 

  (Quick ratio) 

             < 50 %    atau      > 175 % Kurang  Baik 
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II. Analisis Rasio Aktivitas 

Rasio Interval Ratso Kriteria 

> 30 kali Sangat Efisien 

30 kali  -  20 kali Efisien 

20 kali  -  15 kali Cukup Efisien 

2.1. Perputaran  

piutang 

        (Receivable turnover) 

 < 15 kali Kurang  Efisien 

>10 kali Sangat Efisien 

10 kali  -  6 kali Efisien 

  5 kali  -  1 kali Cukup Efisien 

2.2. Perputaran  

persediaan 

         (Inventory  turnover) 

 

 
<  1 kali 

Kurang  Efisien 

>  3 kali Sangat Efisien 

3 kali  -  2 kali Efisien 

1 kali  -  0 kali Cukup Efisien 

2.3. Perputaran  

modal kerja 

         (working capital turnover) 
<  0 kali Kurang  Efisien 

 
 
III. Analisis Ratio Rentabilitas 
 

Rasio Interval Rasio Kriteria 

> 10% Sangat efisien 

6 %   -   9 % Efisien 

0 %   -   5 % Cukup efisien 

3.1. Rasio laba bersih sblm pajak 

dengan total aktiva (Rate of 

ROA) 

  < 0% Kurang efisien 

> 21 % Sangat efisien 

10 %   -   20 % Efisien 

1 %   -   9 % Cukup efisien 

3.2. Rentabilitas modal sendiri 

      (Rate of return on net worth) 

< 1 % Kurang efisien 

 

Keterangan : 

1. Standar yang telah ditetapkan oleh Departemen Koperasi dan PPKM 

terbaru adalah standar pengukuran untuk ratio lancar, perputaran 
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piutang, ratio laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva dan rasio 

rentabilitas modal sendiri. 

2. Standar yang telah ditetapkan oleh Departemen Koperasi dan PPKM 

lama yang telah disesuaikan oleh penulis adalah standar pengukuran 

untuk rasio cepat, perputaran persediaan dan perputaran modal kerja. 

Setelah perhitungan rasio diuraikan, selanjutnya analisis modal kerja 

yang ada yang berkaitan dengan kegiatan usaha koperasi dibandingkan 

dengan standar yang telah di tetapkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Sejarah berdirinya KPRI “Harapan” Gemuh Kabupaten Kendal 

Daerah Gemuh merupakan salah satu kecamatan yang masuk 

dalam wilayah Kabupaten Kendal, yang terletak disebelah selatan 

dari kota Kendal. 

Atas inisiatif dari beberapa tokoh masyarakat dan atas kuasa 

rapat pembentukan pada tanggal 9 September 1964 didirikanlah  

Koperasi Pegawai Negeri yang ada di wilayah atau di lingkungan 

Departemen P dan K yang berkedudukan di Kecamatan Gemuh. 

Adapun tokoh masyarakat yang memprakarsai atau mempunyai 

inisiatif untuk mendirikan koperasi itu adalah: 

1. Bp. Supadi, BA 

2. Bp. Soewandi 

3. Bp. Wasimin  

4. Bp. Djati Asmoro 

Pada prkembangan berikutnya, pada rapat anggota tanggal 5 

maret 1971, barulah koperasi tersebut berbadan hukum dengan nomor 

7877/BH/V. 1971 dan diberi nama “Harapan”. Sejak tanggal tersebut 

sampai sekarang nama yang dipakai adalah KPRI “Harapan” yang 
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berkedudukan di Jalan Simpang Tiga, Kecamatan Gemuh, Kabupaten 

Kendal. 

Dalam perkembangan selanjutnya,  KPRI “Harapan” telah 

mengadakan perubahan Anggaran Dasar, yaitu disahkan pada tanggal 

6 Januari 1984 dengan nomor 7877/A/BH. VI. 

Untuk yang ketiga kalinya diadakan perubahan Anggaran 

Dasar lagi mengenai Peraturan Dana atau Pembagian Sisa Hasil 

Usaha. Dan perubahan tersebut disahkan tanggal 8 September 1992 

dengan nomor 7877b/BH.VI. 

Pada perkembangan berikutnya, sesuai dengan kemajuan 

usaha yang dijalankan oleh KPRI “Harapan”, maka untuk keempat 

kalinya diadakan perubahan Anggaran Dasar yang disahkan oleh 

Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil  dengan badan 

hukum nomor 7877b/BG/PAD/KWK 11/XI/1996 tanggal 29 

November 1996. 

4.1.2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi suatu koperasi satu dengan yang lainnya 

berbeda-beda. Hal ini tergantung dari kebutuhan dan besar kecilnya 

kegiatan dari koperasi tersebut. Struktur organisasi merupakan 

cerminan lalu lintas wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi 

baik secara vertikal maupun horizontal. 
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Berikut ini merupakan struktur organisasi pada KPRI 

“Harapan” Gemuh adalah sbagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Struktur  Organisasi  KPRI “Harapan” Gemuh 

Sumber     : Data Kantor KPRI “ Harapan” Gemuh 
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Dari struktur organisasi tersebut masing-masing bagian 

mempunyai tanggung jawab fungsional yang berbeda yaitu sebagai 

berikut : 

1. Rapat Anggota 

Rapat anggota merupakan pemegang kekeuasaan tertinggi dalam 

tatanan kehidupan koperasi, yang mempunyai fungsi antara lain : 

1.1. Menetapkan Anggaran  Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

koperasi. 

1.2. Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, 

manajemen dan usaha koperasi. 

1.3. Menetapkan dan mengesahkan rancangan kerja dan 

rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta 

pengesahan laporan keuangan  koperasi. 

1.4. Memilih, mengangkat dan atau memberhentikan badan 

pemeriksa dan pengurus.  

1.5. Pembagian Sisa Hasil Usaha. 

1.6. Penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi. 

2. Pengurus 

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. 

Adapun tugas dari pengurus antara lain : 

2.1. Memimpin organisasi, mengelola koperasi dan usahanya. 

2.2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan 

rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja koperasi. 
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2.3. Menyelenggarakan rapat anggota. 

2.4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas. 

2.5. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. 

2.6. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta 

pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam 

Anggaran Dasar. 

2.7. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan 

kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan 

keputusan rapat anggota. 

3. Badan Pemeriksa 

Badan pemeriksa dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat 

anggota. Badan pemeriksa berfungsi sebagai badan pengawas 

atau pemeriksa keseluruhan tata kehidupan koperasi, meliputi 

organisasi, usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

pengurus. 

Adapun tugas badan pemeriksa antara lain : 

3.1. Mengawasi semua kebijaksanaan operasional pengurus 

yang meliputi bidang organisasi, usaha dan pelaksanaan 

kebijaksanaan pengurus. 

3.2. Memeriksa dan meneliti kebenaran-kebenaran buku-buku 

dan catatan-catatan yang berhubungan dengan kegiatan 

organisasi dan usaha koperasi. 
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3.3. Memeriksa dan menilai pelaksanaan kegiatan organisasi 

usaha dan keuangan serta memberikan pendapat dan saran 

perbaikan. 

3.4. Bertanggung jawab atas kegiatan pemeriksaan dan hasil 

pemeriksaan yang dilakukan. 

4. Manajer 

Manajer berfungsi sebagai pengelola kegiatan usaha pada 

koperasi, manajer berdasar wewenang yang dilimpahkan  

pengurus. 

Tugas manajer antara lain : 

4.1. Mengkoordinir penyusunan rencana usaha dan anggaran 

masing-masing bagian yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, dalam rangka menyusun rencana kerja dan 

mengajukan rencana kerja tersebut kepada pengurus. 

4.2. Bersama pengurus ikut membahas dan menyiapkan rencana 

kerja dan anggaran pada rapat anggota tahunan. 

4.3. membimbing atau memberikan pengarahan-pengarahan dan 

mengawasi agar pelaksanaan kerja tidak menyimpang dari 

rencana yang digariskan. 

5. Bagian-bagian / Unit-unit Usaha 

Bagian-bagian/unit-unit usaha ini adalah merupakan pelaksana 

usaha atau yang melayani langsung pada anggota dan juga 

menyediakan kebutuhan-kebutuhan anggota. 
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Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI “Harapan” 

Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal tutup buku tahun 2002 

tertanggal 22 Februari 2003 bertempat di SD I Gemuh Blanten 

Kecamatan Gemuh terjadi perubahan pengurus. Adapun susunan 

pengurus, pengawas dan karyawan adalah sebagai beriku : 

1. Pengurus 

Susunan pengurus masa bakti tahun 2003-2005, hasil dari RAT 

tanggal 22 Februari 2003 , adalah sebagai berikut : 

Ketua  I :  Drs. Sutrisno 

Ketua II :  Buchori 

Sekretaris :  Kasmadi, S. Ag 

Bendahara :  Siswo Mulyono, S. Pd 

Pembantu :  Sugimarwo, S. Pd  

2. Pengawas 

Susunan pengawas masa bakti tahun 2003 – 2005 adalah sebagai 

berikut : 

Ketua  :  Lasiman, S. Pd 

Sekretaris :  H. Waryanto, BA 

Anggota :  Widarbo, S. Pd 

3. Karyaawan 

Karyawan masa bakti tahun 2003 – 2005 adalah sebagai berikut : 

Kepala Kantor / Juru Buku :  Suyudono 

Tata Usaha   :  Achmat Zaenuri 
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Kasir    :  Sri Mulyanah 

Petugas Toko   :  Jayatun 

Petugas Toko   :  Sudiro 

Penjaga Malam  : Djasmani 

Anggota Koperasi : 

Keanggotaan koperasi KPRI “Harapan” terdiri dari : 

- Karyawan Dinas P dan K 

- Karyawan Depdikbud Kecamatan Gemuh 

- Guru 

- Penjaga Malam SD 

4.1.3. Permodalan 

Suatu badan usaha yang menjalankan usahanya tidak 

terlepas dari masalah permodalan, karena modal merupakan dasar 

dari berdirinya suatu usaha. Modal juga dapat di gunakan sebagai 

pengukur efesiensi usaha tersebut. Demikian pula bagi KPRI 

“Harapan” Kecamatan  Gemuh Kabupaten Kendal, modal juga 

merupakan hal yang sangat penting di dalam menjalankan 

kegiatannya. 

Modal yang digunakan oleh KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh 

Kabupaten Kendal terdiri dari : 

1. Simpanan Pokok anggota ( SP ). 

2. Simpanan Wajib anggota ( SW ). 

3. Simpanan Pendidikan anggota (S. Pend ). 
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4. Simpanan Hari Raya ( SHR ). 

5. Simpanan Wajib Kredit ( SWK ). 

6. Modal kredit / pinjaman. 

7. Cadangan. 

8. Penghasilan-penghasilan dari kegiatan usaha / SHU.  

Adapun data perkembangan modal KPRI “ Harapan” 

Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, di samping dari modal KPRI 

sendiri, juga mendapat pinjaman dari IKPN yang telah memberikan 

kepercayaan untuk mengambil kredit yang digunakan untuk 

membuka sebuah toko yang cukup besar dan diberi nama toko “Serba 

Ada”. Dan selain itu juga mendapat pinjaman dari APBD yang 

digunakan untuk membuka usaha perkreditan. 

4.1.4. Bidang Usaha 

Kegiatan usaha KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh 

Kabupaten Kendal  yang telah dilaksanakan di antaranya : 

1. Bidang Kosumsi 

Dibidang ini KPRI “Harapan”  mengadakan  atau menyediakan 

beras bagi para anggotanya, beras tersebut didatangkan dari 

weleri. Usaha ini bertujuan untuk membantu maringankan beban 

para anggota, karena harga beras di koperasi tidak akan 

mengalami persaingan pasar. 
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2. Bidang Perkreditan 

Usaha ini dijalankan dengan cara menjual barang-barang rumah 

tangga dengan cara kredit. Dan usaha ini dilaksanakan untuk 

memenuhi kebutuhan anggota berupa barang-barang elektronik, 

meubelair, kosmetik dan lain-lain. 

3. Bidang simpan Pinjam 

Usaha ini dilaksanakan dengan suku bunga yang lebih rendah 

dari suku bunga di bank. Peminat simpan pinjam cukup banyak 

dan semua anggota KPRI “Harapan” kecamatan Gemuh 

Kabupaten Kendal  tercatat pernah menikmati fasilitas tersebut. 

Adapun besarnya uang yang dipinjamkan monimal Rp. 

200.000,- dan maksimal Rp. 1.500.000,-. 

4. Bidang Usaha Pertokoan  dan Foto Copy 

Usaha ini dilaksanakan melalui toko koperasi yang menempati 

salah satu ruang di sebelah kantor KPRI “Harapan” Kecamatan 

Gemuh Kabupaten Kendal. Adapun barang-barang yang 

disediakan adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari antara 

lain : alat-alat tulis, barang pecah belah, pakaian, onderdil listrik 

dan sepeda motor, kosmetik, obat-obatan dan lainnya. 
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4.2. Diskripsi Hasil Penelitian 

Untuk menganalisis efesiensi penggunaan modal kerja pada KPRI 

“Harapan”  Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, digunakan beberapa alat 

analisis yaitu rasio likuiditas, aktivitas dan rentabilitas adalah sebagai 

berikut : 

4.2.1. Analisis Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk menganalisa 

dan menginterprestasikan posisi keuangan jangka pendek suatu 

koperasi. Untuk mengetahui besarnya tingkat likuiditas KPRI 

“Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal digunakan dua 

rasio yaitu :     

1. Rasio lancar (current ratio) 

Rasio lancar  adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

koperasi dalam melunasi utang yang segera dipenuhi dengan 

aktiva lancar. Rasio lancar  dapat dihitung dengan 

membandingkan antara jumlah aktiva lancar dengan utang 

lancar. Rasio lancar KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh 

Kabupaten Kendal tahun 2001-2003 dapat dilihat dalam 

perhitungan pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 3.  Perhitungan Rasio lancar 
 

Tahun Aktiva Lancar Utang Lancar Rasio lancar 

2001 Rp     681.823.191 Rp   140.070.792 486,77 % 

2002 Rp  1.053.400.226 Rp   373.313.146 282,18 % 

2003 Rp  1.417.129.143 Rp    592.634.381 239,12 % 

Sumber : Data Laporan  Keuangan  KPRI  “Harapan”  yang diolah 

Perhitungan diatas dapat diketahui rasio lancar  yang dicapai 

tahun 2001 adalah 486,77 % yang berarti setiap utang lancar   

Rp 1.00,- dijamin dengan aktiva lancar Rp 486,77. Dan rasio 

lancar  yang dicapai tahun 2002 adalah 282,18 % yang  berarti 

setiap utang lancar Rp 1.00,- dijamin dengan aktiva lancar      

Rp 282,18  sedangkan rasio lancar  yang dicapai tahun 2003 

adalah 239,12 % yang berarti setiap utang lancar Rp 100,- 

dijamin dengan aktiva lancar  Rp 239,12. 

2. Rasio cepat (quick ratio) 

Rasio cepat adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

koperasi untuk membayar utang lancar yang harus segera 

dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid. Rasio cepat  

dapat dihitung dengan membandingkan atara jumlah kas, efek 

dan piutang dengan utang lancar. Rasio cepat KPRI “Harapan” 

Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal tahun 2001-2003 dapat 

dilihat dalam perhitungan pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.  Perhitungan Rasio cepat 
 

Tahun Kas Piutang Utang Lancar Rasio 
cepat 

2001 Rp    419.837 Rp  630.628.460 Rp  140.070.792 450,52 % 

2002 Rp    350.760 Rp 689.684.460 Rp  373.313.146 184,84 % 

2003 Rp 7.171.715 Rp 839.623.650 Rp  592.634.381 142,89 % 

Sumber : Data  Laporan Keuangan  KPRI “Harapan”  yang diolah 

Perhitungan diatas dapat diketahui rasio cepat yang dicapai  

tahun 2001 adalah  450,52 % yang berarti setiap utang lancar        

Rp 100,- dijamin dengan aktiva yang lebih likuid (Kas, efek dan 

piutang) Rp 450,52. Dan rasio cepat yang dicapai tahun 2002 

adalah 184,84 % yang  berarti setiap utang lancar Rp 1.00,- 

dijamin dengan aktiva  yang  lebih  likuid  Rp 184,84 sedangkan 

rasio cepat  yang dicapai tahun 2003 adalah 142,89 % yang 

berarti setiap utang lancar Rp 100,- dijamin dengan aktiva yang 

lebih likuid  Rp 142,89. 

4.2.2. Analisis Aktivitas 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk  mengukur 

kemampuan koperasi dalam menggunakan dana yang tersedia, yang 

tercermin dalam perputaran modalnya. Semakin cepat tingkat 

perputarannya atau makin pendek periode terikatnya berarti semakin 

efisien penggunaannya. Untuk mengetahui besarnya tingkat aktivitas 

KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal digunakan 

rasio aktivitas sebagai berikut : 
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1. Perputaran dan Periode rata-rata pengumpulan piutang 

(Receivable turnover  and  Avarage collection periode) 

Perputaran piutang adalah kemampuan dana yang tertanam 

dalam piutang yang berputar dalam periode tertentu. Perputaran 

piutang dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah 

penjualan kredit dengan rata-rata piutang sedangkan untuk 

periode rata-rata pengumpulan piutang dapat dihitung dengan 

membagi jumlah hari dalam setahun (360 hari) dengan hasil 

perputaran piutang. Perputaran dan periode rata-rata 

pengumpulan piutang pada KPRI “Harapan” Kecamatan  

Gemuh  Kabupaten Kendal tahun 2001-2003 dapat dilihat dalam 

perhitungan pada tabel di bawah ini : 

Tabel  5.  Perhitungan  Perputaran  dan Periode rata-rata pengumpulan   
    piutang 

Tahun Pjl Neto Ptg Awal Ptg Akhir Rata-rata Ptg Pptr Ptg
Prd Pgmpl 

Ptg 

2001 Rp 372.413.124 Rp 509.793.390 Rp 630.628.460 Rp 570.210.925 0,65 kali 554 hari 

2002 Rp 413.076.765 Rp 630.628.460 Rp 689.684.460 Rp 660.156.460 0,63 kali 571 hari 

2003 Rp 433.919.673 Rp 689.684.460 Rp 839.623.650 Rp 764.654.055 0,57 kali 632 hari 

Sumber : Data  Laporan Keuangan  KPRI “Harapan”  yang diolah 

Keterangan :  Pjl  Neto  : Penjualan Neto 
                   Ptg   : Piutang 
                                        Pptr  Ptg  : Perputaran Piutang 
                                        Prd Pgmpl Ptg  : Periode rata-rata Pengumpulan  
                                                                                Piutang 
 

Perhitungan diatas dapat diketahui tingkat perputaran piutang 

dan periode pengumpulan piutang tahun 2001 adalah  0,65 kali 

dan 554 hari yang berarti dalam tahun 2001 rata-rata dana yang 
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tertanam dalam piutang berputar 0,65 kali dan piutang 

dikumpulkan rata-rata setiap 554 hari sekali. Dan tahun 2002 

adalah  0,63 kali dan 571  hari yang berarti dalam tahun 2002 

rata-rata dana yang tertanam dalam piutang berputar 0,63 kali 

dan piutang dikumpulkan rata-rata setiap 571 hari sekali 

sedangkan untuk tahun 2003 adalah 0,57 kali dan 632 hari yang 

berarti dalam tahun 2003 rata-rata dana yang tertanam dalam 

piutang berputar 0,57  kali dan piutang dikumpulkan rata-rata 

setiap 632  hari sekali. 

2. Perputaran dan Periode rata-rata persediaan tersimpan di gudang 

(Inventory turnover and Avarage day’s inventory) 

Perputaran persediaan menunjukkan berapa kali persdiaan 

diganti dalam artian dibeli dan dijual kembali. Perputaran 

persediaan dapat dihitung dengan membandingkan antara 

jumlah harga pokok penjualan dengan rata-rata persediaan 

sedangkan untuk periode rata-rata persediaan tersimpan di 

gudang dapat dihitung dengan membagi jumlah hari dalam 

setahun (360 hari) dengan hasil perputaran persediaan. 

Perputaran dan periode rata-rata persediaan tersimpan di gudang 

pada KPRI “Harapan” Kecamatan  Gemuh  Kabupaten Kendal 

tahun 2001-2003 dapat dilihat dalam perhitungan pada tabel di 

bawah ini : 
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Tabel  6.  Perhitungan  Perputaran  dan Periode rata-rata persediaan  
                tersimpan di gudang  

 
Tahun HPP Psdn Awal Psdn Akhir Rata-rata Prsdn Pptr 

Prsdn 
Prd Prsdn 

Tsmp di gdg 
2001 Rp 206.512.126 Rp 40.360.534 Rp 39.686.459 Rp 40.023.497 5,16 kali 69 hari 

2002 Rp 215.841.710 Rp 39.686.459 Rp 51.906.942 Rp 45.796.701 4,71 kali 76 hari 

2003 Rp 230.129.283 Rp 51.906.942 Rp 52.785.459 Rp 52.346.201 4,39 kali 82 hari 

Sumber : Data  Laporan Keuangan  KPRI “Harapan”  yang diolah 

Keterangan :   HPP   : Harga Pokok Penjualan 
                Prsdn   : Persediaan 
                Pptr  Prsdn  : Perputaran Persediaan 
                Prd Prsdn Tsmp di gdg : Periode rata-rata persediaan tersimpan  
                                                                                di gudang 

  

Perhitungan diatas dapat diketahui tingkat perputaran persediaan 

dan periode rata-rata persediaan tersimpan di gudang tahun 2001 

adalah  5,16 kali dan 69 hari yang berarti dalam tahun 2001 rata-

rata dana yang tertanam dalam persediaan berputar 5,16 kali 

dalam setahun dan periode rata-rata persediaan berada di gudang 

rata-rata selama 69 hari sekali. Dan tahun 2002 adalah  4,71 kali  

dan 76  hari yang berarti dalam tahun 2002 rata-rata dana yang 

tertanam dalam persediaan berputar 4,71 kali dalam setahun dan 

periode rata-rata persediaan berada di gudang rata-rata selama 

76 hari sekali sedangkan untuk tahun 2003 adalah 4,39 kali dan 

82 hari  yang berarti dalam tahun 2003 rata-rata dana yang 

tertanam dalam persediaan berputar 4,39 kali dalam setahun dan 

periode rata-rata persediaan berada di gudang rata-rata  selama 

82 hari sekali.  
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3. Perputaran Modal Kerja (Working capital turnover) 

Perputaran modal kerja adalah kemampuan modal kerja (neto) 

berputar dalam satu periode siklus kas dari perusahaan.  

Perputaran modal kerja dapat dihitung dengan membandingkan 

antara penjualan neto dan rata-rata modal kerja. Perputaran 

modal kerja pada KPRI “Harapan” Kecamatan  Gemuh  

Kabupaten Kendal tahun 2001-2003 dapat dilihat dalam 

perhitungan pada tabel di bawah ini : 

Tabel  7.  Perhitungan  Perputaran  Modal Kerja  
Tahun Pjl Neto MK  Awal MK  Akhir Rata-rata MK Pptr MK 

2001 Rp  372.413.124 Rp   480.145.274 Rp   541.752.399 Rp  510.948.837 0,73 kali 

2002 Rp  413.076.765 Rp   541.752.399 Rp   680.087.080 Rp  610.919.740 0,68 kali 

2003 Rp  433.919.673 Rp   680.087.080 Rp   824.494.762 Rp  752.290.921  0,58 kali 

Sumber : Data  Laporan Keuangan  KPRI “Harapan”  yang diolah 

Keterangan :  Pjl Neto  : Penjualan Neto 
                             MK  : Modal Kerja 
                            Pptr MK  : Perputaran Modal Kerja 
 

Perhitungan diatas dapat diketahui  tingkat perputaran modal 

kerja tahun 2001 adalah  0,73 kali yang berarti  dana yang 

tertanam dalam modal kerja berputar rata-rata 0,73 kali dalam 

setahunnya. Dan tahun 2002 tingkat perputaran modal kerja 

adalah 0,68 kali yang berarti  dana yang tertanam dalam modal 

kerja berputar rata-rata 0,68 kali dalam setahunnya sedangkan 

untuk tahun 2003 tingkat perputaran modal kerja adalah 0,58 

kali yang berarti dana yang tertanam dalam modal kerja berputar 

rata-rata 0,58 kali dalam setahunnya. 
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4.2.3. Analisis Rentabilitas 

Ratio rentabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode 

tertentu dan dinyatakan dalam prosentase. Untuk mengetahui 

besernya tingkat rentabilitas KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh 

Kabupaten Kendal digunakan rasio rentabilitas sebagai berikut :  

1. Rasio laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva  (Rate of  

ROA) 

Rasio laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva adalah 

kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan 

aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Rasio laba bersih 

sebelum pajak dengan total aktiva dapat dihitung dengan 

membandingkan antara SHU sebelum pajak  dengan total aktiva. 

Rasio laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva  KPRI 

“Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal tahun 2001-

2003 dapat dilihat dalam perhitungan pada tabel di bawah ini : 
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Tabel  8.   Perhitungan  Rasio laba bersih sebelum pajak  
                                             dengan total aktiva   

Tahun SHU Sblm Pajak Total Aktiva 
Rasio laba bersih sblm 

pajak dengan total aktiva  

2001 Rp  19.270.350 Rp     761.773.626 2,53  % 

2002 Rp  42.249.014 Rp  1.151.219.564 3,67  % 

2003 Rp  10.940.893 Rp  1.536.942.279 0,71  % 

Sumber : Data  Laporan Keuangan  KPRI “Harapan”  yang diolah 

Perhitungan diatas dapat diketahui rasio laba bersih sebelum 

pajak dengan total aktiva yang dicapai tahun 2001 adalah 2,53 

% yang berarti setiap Rp 100,- aktiva yang digunakan mampu 

menghasilkan sisa hasil usaha sebelum pajak sebesar Rp 2,53. 

Dan tahun 2002  adalah 3,67 % yang berarti setiap Rp 100,- 

aktiva yang digunakan mampu menghasilkan sisa hasil usaha 

sebelum pajak  sebesar Rp 3,67  sedangkan yang dicapai tahun 

2003 adalah  0,71 % yang berarti setiap Rp 100,- aktiva yang 

digunakan mampu menghasilkan  sisa hasil usaha sebelum pajak 

sebesar  Rp 0,71. 

2. Retabilitas modal sendiri (Rate of return on net worth) 

Rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan 

dari modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk 

menghasilkan keuntungan. Rentabilitas modal sendiri dapat 

dihitung dengan membandingkan antara SHU setelah pajak 

dengan jumlah modal sendiri. Rentabilitas modal sendiri  KPRI 

“Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal tahun 2001-

2003 dapat dilihat dalam perhitungan pada tabel di bawah ini : 
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Tabel  9.  Perhitungan  Rentabilitas modal sendiri 

Tahun SHU Stlh Pajak Modal Sendiri 
Rentabilitas modal 

sendiri 

2001 Rp  17.343.315 Rp  479.282.202 3,62  % 

2002 Rp  38.024.113 Rp  569.169.832 6,68  % 

2003 Rp  9.846.804 Rp   696.753.326          1,41  % 

Sumber : Data  Laporan Keuangnan  KPRI “Harapan”  yang diolah 

Perhitungan diatas dapat diketahui  rentabilitas modal sendiri 

yang dicapai tahun 2001 adalah 3,62 % yang berarti setiap      

Rp 100,- modal sendiri menghasilkan sisa hasil usaha setelah 

pajak Rp 3,62. dan tahun 2002 adalah 6,68 % yang berarti setiap 

Rp 100,- modal sendiri menghasilkan sisa hasil usaha setelah 

pajak Rp 6,68 sedangkan untuk tahun 2003 adalah 1,41 % yang 

berarti setiap Rp 100,- modal sendiri menghasilkan sisa hasil 

usaha setelah pajak Rp 1,41. 
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4.2.4. Penilaian Efesiensi Penggunaan Modal Kerja  

Setelah mengetahui perhitungan dari segi likuiditas, aktivitas dan 

rentabilitas selanjutnya untuk menilai efisiensi dilakukan dengan 

membandingkan hasil dari perhitungan rasio tersebut dengan standar 

pengukuran yang telah ditetapkan. 

1. Analisis Ratio Likuiditas 

Analisis ratio likuiditas yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1.1. Rasio lancar 

Tabel  10.  Analisis Rasio lancar 

Tahun Rasio lancar Standar Kriteria 

2001 486,77 % > 275 % Kurang baik 

2002 282,18 % > 275 % Kurang baik 

2003 239,12 % 225%  -  249 % Baik 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa raiso lancar 

KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 

yang dicapai sejak tahun 2001-2003 adalah 486,77 %; 

282,18 % dan  239,12 %. Bila angka-angka tersebut 

dibandingkan dengan standar pengukuran maka rasio 

lancar pada tahun 2001 dan 2002 termasuk dalam kriteria 

kurang baik sedangkan untuk tahun 2003 termasuk dalam 

kriteria  baik. 
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1.2. Rasio cepat  

Tabel 11.  Analisis Rasio cepat  
              

Tahun  Rasio cepat Standar Kriteria 

2001 450,52 % >  175 % Kurang baik 

2002 184,84 % >  175 % Kurang baik 

2003 142,89 % 125 % - 149 % Baik 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rasio cepat 

KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 

yang dicapai sejak tahun 2001-2003 adalah 450,52%; 

184,84 % dan 142,89 %. Bila angka-angka tersebut 

dibandingkan dengan standar pengukuran maka rasio 

cepat pada tahun 2001dan 2002 termasuk dalam kriteria 

kurang baik sedangkan untuk tahun 2003 termasuk dalam 

kriteria baik.  

2. Analisis Ratio Aktivitas 

Analisis  ratio aktivitas yang digunakan adalah sebagai berikut : 

2.1. Perputaran dan Periode rata-rata pengumpulan piutang 

Tabel 12 : Analisis Perputaran dan Periode rata-rata  
 penngumpulan piutang 

      

Tahun 
Pptr Ptg 

Prd Pgmpl 

Ptg 
Standar Kriteria 

2001 0,65 kali 554 hari <  15 kali Kurang efisien 

2002 0,63 kali 571 hari <  15 kali Kurang efisien 

2003 0,57 kali 632 hari <  15 kali Kurang efisien 

Keterangan : Pptr Ptg  : Perputaran piutang 
                      Prd Pgmpl Ptg : Periode rata-rata Pengumpulan 
                                                    piutang 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa  perputaran 

dan periode rata-rata pengumpulan piutang KPRI 

“Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang 

dicapai pada tahun 2001 adalah 0,65 kali dan 554 hari. 

Untuk tahun 2002  adalah 0,63 kali dan  571 hari. 

Sedangkan untuk tahun 2003 adalah 0,57 kali dan 632 

hari. Bila  perputaran dan periode rata-rata pengumpulan 

piutang tersebut dibandingkan dengan standar pengukuran 

maka perputaran dan periode rata-rata pengumpulan 

piutang pada tahun 2001-2003 termasuk dalam kriteria 

kurang efisien. 

2.2. Perputaran dan Periode rata-rata persediaan tersimpan di 

gudang 

Tabel  13.  Analisis Perputaran dan  Periode rata-rata   
                  persediaan  tersimpan di gudang 

Tahun 
Pptr 

Psdn 

Prd Prsdn 

Tsmp  di gdg 
Standar Kriteria 

2001 5,16 kali 69 hari 5 kali  - 1kali Cukup efisien 

2002 4,71 kali 76 hari 5 kali  - 1kali Cukup efisien 

2003 4,32 kali 82 hari 5 kali  - 1kali Cukup efisien 

Keterangan : Pptr  Prsdn : Perputaran Persediaan 
                                                               Prd Tsmp di gdg : Periode rata-rata 

persediaan 
                                                                                              tersimpan di gudang 
                                                                                              

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa  perputaran 

dan periode rata-rata persediaan tersimpan di gudang 

KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 
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yang dicapai pada tahun 2001 adalah 5,16 kali dan 69 hari. 

Untuk tahun 2002  adalah 4,71kali dan 76 hari. Sedangkan 

untuk tahun 2003 adalah 4,39 kali dan 82 hari. Bila  

perputaran dan periode rata-rata persediaan tersimpan di 

gudang tersebut dibandingkan dengan standar pengukuran 

maka perputaran dan periode rata-rata persediaan 

tersimpan di gudang pada tahun 2001-2003 termasuk 

dalam kriteria cukup efisien.  

2.3. Perputaran modal kerja 

Tabel 14.   Analisis  Perputaran modal kerja 
Tahun Pptr MK Standar Kriteria 

2001 0,73 kali 1 kali  -  0 kali Cukup efisien 

2002 0,68 kali 1 kali  -  0 kali Cukup efisien 

2003 0,58 kali 1 kali  -  0 kali Cukup efisien 

Keterangan : Pptr MK : Perputaran Modal Kerja 
 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perputaran 

modal kerja KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh 

Kabupaten Kendal yang dicapai pada tahun 2001 adalah 

0,73 kali. Untuk tahun 2002  adalah 0,68 kali sedangkan 

untuk tahun 2003 adalah 0,58 kali. Bila tingkat perputaran 

modal kerja tersebut dibandingkan dengan standar 

pengukuran maka pada tahun 2001-2003 termasuk dalam 

kriteria cukup efisien. 

 

 



 

 

71

3. Analisis Ratio Rentabilitas 

Analisis ratio rentabilitas  yang  digunakan adalah sebagai 

berikut : 

3.1. Rasio laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva 

Tabel 15.  Analisis Rasio laba bersih sebelum pajak  
dengan total aktiva 

Tahun 
Rasio laba bersih 

sblm pajak dengan 
total aktiva 

Standar Kriteria 

2001 2,53  % 0 %  -  5 % Cukup efisien 

2002 3,67  % 0 %  -  5 % Cukup efisien 

2003 0,71  % 0 %  -  5 % Cukup efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rasio laba 

bersih sebelum pajak dengan total aktiva KPRI “Harapan” 

Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal yang dicapai sejak 

tahun 2001-2003 adalah 2,53 %; 3,67 % dan 0,71 %. Bila 

angka-angka tersebut dibandingkan dengan standar 

pengukuran maka rasio laba bersih sebelum pajak dengan 

total aktiva pada tahun 2001-2003 termasuk dalam kriteria 

cukup efisien. 

 

 

 

 

 

 



 

 

72

3.2. Rentabilitas modal sendiri 

Tabel 16.  Analisis Rentabilitas modal sendiri 
         

Tahun  Rentabilitas modal 
sendiri Standar Kriteria 

2001 3,62 % 1 %  -  9 % Cukup efisien 

2002 6,68 % 1 %  -  9 % Cukup efisien 

2003 1,41 % 1 %  -  9 % Cukup efisien 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rentabilitas 

modal sendiri KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh 

Kabupaten Kendal yang dicapai sejak tahun 2001-2003 

adalah 3,62 %; 6,68 % dan 1,41 %. Bila angka-angka 

tersebut dibandingkan dengan standar pengukuran maka 

rentabilitas modal sendiri pada tahun 2001-2003 termasuk 

dalam kriteria cukup efisien.  
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4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dalam pembahasan hasil penelitian ini membahas pengukuran tingkat 

likuiditas, tingkat aktivitas dan tingkat rentabilitas pada KPRI “Harapan” 

Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sejak tahun 2001-2003. 

4.3.1. Pembahasan Analisis Rasio Likuiditas 

1. Rasio lancar 

Secara terperinci keadaan rasio lancar KPRI “Harapan” 

Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sejak tahun 2001-2003 

sebagai berikut : 

Tahun 2001 

Pada tahun ini rasio lancar yang dicapai KPRI “Harapan” 

Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal adalah 486,77 %. 

Keadaan ini nampaknya menguntungkan bagi para kreditur 

karena pinjaman jangka pendek yang mereka pinjamkan dijamin 

4,86 kali lipat aktiva lancar koperasi. Bila diamati lebih lanjut 

hal ini disebabkan kerena besarnya dana  yang diinvestasikan 

dalam aktiva lancar terutama pada piutang, sehingga koperasi 

masih memiliki banyak cadangan yang dapat digunakan untuk 

melunasi utang jangka pendeknya  bila sewaktu-waktu ditagih. 

Tahun 2002  

Pada tahun ini rasio lancar mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya yaitu menjadi 282,18 %. Hal ini disebabkan karena 

pengelolaan aktiva lancar pada tahun 2002 mengalami 
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peningkatan sebesar  Rp 371.577.035,- dari Rp  681.823.191,- 

menjadi  Rp  1.053.400.226,- dan diikuti dengan kenaikan utang 

lancar sebesar Rp 233.242.354,- dari Rp 140.070.792,- menjadi               

Rp 373.313.146,-. Kenaikan aktiva lancar dan utang lancar 

tersebut tidak sebanding, sehingga menyebabkan penurunan 

nilai rasio lancar pada tahun 2002. 

Tahun 2003 

Pada tahun ini rasio lancar mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya yaitu menjadi  239,12 %. Sama halnya dengan 

tahun 2002, tahun 2003 juga mengalami penurunan nilai rasio 

lancar. Hal  ini  disebabkan   adanya    kenaikan  nilai  aktiva  

lancar  sebesar Rp 363.728.917,- dan Rp 1.053.400.226,- 

menjadi Rp  1.417.129.143,-  dan  diikuti  kenaikan  utang 

lancar sebesar  Rp 219.321.235,- dari Rp 373.313.146,- menjadi 

Rp 592.634.381,-. Kenaikan aktiva lancar dan utang lancar 

tersebut tidak sebanding sehingga, menyebabkan penurunan 

nilai rasio lancar pada tahun 2003. 

Dari hasil analisis sebelumnya dapat diketahui bahwa rasio 

lancar yang dicapai KPRI “Harapan” Gemuh Kabupaten Kendal 

adalah tinggi. Rasio yang terlalu tinggi menunjukkan kelebihan 

dana yang diinvestasikan dalam aktiva lancar. Pada KPRI 

“Harapan” Gemuh  dana yang diinvestasikan pada piutang dan 

persediaan adalah terlalu tinggi sedangkan dana yang 
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diinvestasikan dalam kas adalah lebih rendah. Keadaan 

demikian menunjukkan bahwa kemampuan membayar utang 

jangka pendek koperasi kurang terjamin, meskipun koperasi 

memiliki banyak cadangan dalam bentuk piutang yang dapat 

digunakan untuk membayar utang jangka pendeknya. Dimana 

piutang masih memerlukan satu langkah lagi untuk berubah 

menjadi kas hingga dapat digunakan untuk membayar utang 

jangka pendeknya. Kekurangan kas tersebut dapat diantisipasi 

dengan cara  menjalin hubunngan baik dengan bank-bank 

setempat agar mudah mendapatkan kredit apabila sewaktu-

waktu harus membayar utang jangka pendeknya.  

2. Rasio cepat 

Secara terperinci keadaan rasio cepat KPRI “Harapan” 

Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal sejak tahun 2001-2003 

adalah  sebagai berikut : 

Tahun 2001 

Pada tahun ini rasio cepat yang dicapai adalah 450,52 %.  

Keadaan ini nampaknya menguntungkan bagi para kreditur 

karena pinjaman jangka pendek yang mereka pinjamkan dijamin 

4,5 kali lipat aktiva lancar koperasi yang lebih likuid (kas, efek 

dan piutang). Bila diamati lebih lanjut besarnya jumlah aktiva 

lancar yang lebih likuid ini disebabkan karena besarnya saldo 

piutang  koperasi, sehingga koperasi memiliki banyak cadangan 



 

 

76

yang dapat digunakan untuk melunasi utang jangka pendeknya 

bila sewakru-waktu ditagih. 

Tahun 2002 

Pada tahun ini rasio cepat mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya yaitu menjadi 184,84 %. Hal ini disebabkan  karena  

pengelolaan  aktiva   lancar  khususnya kas,  efek   dan  piutang  

pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar                     

Rp 58.986.923,- yaitu dari Rp 631.048.297,- menjadi                

Rp  690.035.220,-  dan diikuti kenaikan  utang  lancar  sebesar   

Rp  233.242.354,- dari Rp  140.070.792,- menjadi                    

Rp  373.313.146,-. Kenaikan aktiva lancar yang lebih likuid dan 

utang lancar tersebut tidak sebanding, sehingga menyebabkan 

penurunan nilai rasio cepat pada tahun 2002. 

Tahun 2003 

Pada  tahun  ini  ratio cepat  mengalami  penurunan  dari tahun  

sebelumnya  yaitu  menjadi  142,89 %. Sama halnya  dengan  

tahun  2002,  tahun  2003   juga mengalami penurunan nilai ratio 

cepat. Hal ini  disebabkan  adanya  kenaikan  nilai  aktiva  lancar 

yang lebih likuid (kas,  efek  dan  piutang) sebesar                    

Rp 156.760.145,- yaitu dari Rp 690.035.220,- menjadi              

Rp  846.795.365,-  dan  diikuti  kenaikan  utang lancar sebesar 

Rp 219.321.235,- dari Rp 373.313.146,- menjadi                      

Rp  592.634.381,-. Kenaikan aktiva lancar yang lebih likuid 
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(kas, efek dan piutang) dan utang lancar tersebut tidak 

sebanding, sehingga menyebabkan penurunan nilai ratio cepat 

pada tahun 2003. 

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa rasio cepat yang 

dicapai oleh KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten 

Kendal adalah tinggi. Hal ini disebabkan karena koperasi 

memiliki utang lancar yang lebih kecil dan memiliki kelebihan 

aktiva lancar diluar persediaan. Dengan adanya kelebihan aktiva 

lancar diluar persediaan tersebut berpengaruh tidak baik bagi 

profitabilitas koperasi.  

4.3.2. Pembahasan Analisis Ratio Aktivitas   

1. Perputaran dan Periode rata-rata perputaran piutang 

Perputaran piutang digunakan untuk mengetahui kemampuan 

dana yang tertanam dalam piutang dalam  satu periode (1 tahun).  

Perputaran dan periode rata-rata pengumpulan piutang yang  

dicapai KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 

tahun 2001 adalah 0, 65 kali dan 554 hari, tahun 2002 adalah 

0,63 kali dan 571 hari dan tahun 2003 adalah 0,57 kali dan 632 

hari. Bila  perputaran piutang tersebut dibandingkan dengan 

standar pengukuran maka perputaran piutang untuk tahun 2001-

2003 termasuk dalam kriteria kurang efisien. 

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa tingkat perputaran 

piutang KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 
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adalah rendah, hal ini disebabkan karena tingginya saldo piutang 

yang belum tertagih sehingga nilai realisasinya lebih kecil yang 

mengakibatkan rendahnya tingkat perputaran piutang dan 

periode rata-rata pengumpulan piutang menjadi lama. 

Rendahnya tingkat perputaran piutang tersebut dapat diantisipasi 

dengan cara menetapkan kebijaksanaan baru mengenai 

ketentuan pembatasan maksimal kredit yang diberikan kepada 

anggota, dan dalam pengumpuran piutang harus dilakukan 

secara aktif meskipun dalam hal ini koperasi harus 

mengeluarkan biaya usaha tambahan yang lebih besar. Biaya 

usaha tambahan tersebut biasanya hanya akan dikeluarkan 

apabila biaya usaha tersebut tidak melampaui besarnya 

tambahan revenue (pendapatan) yang diperoleh karena adanya 

usaha tersebut. 

2. Perputaran dan Periode  rata-rata persediaan tersimpan di 

gudang 

Perputaran persediaan menujukkan berapa kali jumlah 

persediaan diganti dalam artian dibeli atau dijual kembali.  

Perputaran persediaan KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh 

Kabupaten Kendal tahun 2001adalah 5,16 kali, tahun 2002 

adalah 4,71 kali dan tahun 2003 adalah 4,39 kali  sehingga rata-

rata persediaan tersimpan di gudang tahun 2001-2003 masing-

masing adalah 69 hari, 76 hari dan 82 hari. Bila perputaran 
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persediaan tersebut dibandingkan dengan standar pengukuran 

maka perputaran persediaan pada tahun 2001-2003 termasuk 

dalam kriteria cukup efisien. 

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa tingkat perputaran 

persediaan adalah rendah. Hal ini disebabkan karena kenaikan 

persediaan dari Rp 40.023.497,- menjadi Rp 52.346.201,-          

(naik 31 %) menunjukkan perkembangan yang kurang 

menguntungkan, karena kenaikan persediaan tersebut diimbangi 

dengan kenaikan penjualan dari Rp 372.413.124,- menjadi            

Rp 433.919.673,- (naik 17 %). Hal ini menunjukkan adanya 

investasi yang terlalu besar yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

dalam persediaan (kebijaksanaan dalam persediaan yang kurang 

tepat).  

Investasi yang terlalu besar pada persediaan yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan akan memperbesar beban bunga, 

memperbesar biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, 

memperbesar kemungkinan kerugian karena kerusakan, 

turunnya kualitas, keusangan sehungga semuanya ini akan 

memperkecil keuntungan. Keadaan ini dapat diantisipasi dengan 

menetapkan kebijaksanaan baru yang berkaitan dengan 

penjualan persediaan barang dagangan agar persediaan tersebut 

tidak terlalu banyak yang menumpuk di gudang yaitu dengan 

cara memberikan cash discount (potongan tunai) baik untuk 
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penjualan tunai maupun kredit dengan tetap menentukan harga 

jual sedemikian rupa sesuai dengan laba yang dikehendaki. 

Dengan adanya potongan tunai tersebut akan menarik minat 

anggota untuk membeli. Disamping itu koperasi juga jangan 

terlalu banyak mengadakan pembelian barang  yang nantinya 

akan berakibat menumpuknya persediaan barang dagangan di 

gudang. Pembelian dilakukan setelah perediaaan barang benar-

benar dalam keadaan safety stock (persediaan inti), persediaan 

inti merupakan jumlah minimal dari dana yang diinvestasikan 

dalam persediaan untuk mempertahankan kontinuitas usahanya.  

3. Perputaran modal kerja 

Perputaran modal kerja menunjukkan hubungan antara 

banyaknya penjualan dalam satu periode dengan modal kerja 

yang ada. Semakin tinggi tingkat perputaran modal kerja berarti 

semakin cepat modal kerja berputar, dengan kata lain perputaran 

modal kerja semakin efisien. Perputaran modal kerja yang 

rendah menunjukkan kelebihan modal kerja. Perputaran modal 

kerja  yang dicapai KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh 

Kabupaten Kendal dari tahun 2001-2003 masing-masing adalah 

0,73 kali; 0,68 kali dan 0,58 kali. Bila angka-angka tersebut 

dibandingkan dengan standar pengukuran maka perputaran 

modal kerja dari tahun 2001-2003 termasuk dalam kriteria 

cukup efisien. 
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Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa tingkat perputaran 

modal kerja yang dicapai KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh 

Kabupaten Kendal adalah rendah. Rendahnya tingkat perputaran 

modal kerja tersebut menunjukkan adanya kelebihan modal 

kerja yang tidak lain disebabkan karena adanya kelebihan dana 

yang diinvestasi pada piutang dan persediaan. Dengan keadaan 

tersebut menunjukkan bahwa tidak diterapkannya manajemen 

modal kerja yang tepat. 

Dalam hal ini koperasi perlu memperhatikan kebijaksanaan 

dalam manajemen modal kerja yaitu kebijaksanaan dalam 

penentuan besarnya dana yang diinvestasikan dalam unsur-unsur 

modal kerja sesuai dengan kebutuhan usaha.  

4.3.3.  Pembahasan Analisis Ratio Rentabilitas 

1. Rasio laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva 

Rasio laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva 

menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan 

dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. 

Rasio laba bersih sebelum pajak dengan total aktiva yang 

dicapai KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal  

dari tahun 2001-2003 adalah 2,53 %; 3,67 % dan 0,71 %. 

Apabila angka-angka tersebut dibandingkan dengan standar 

pengukuran maka rasio laba bersih sebelum pajak dengan total 



 

 

82

aktiva untuk tahun 2001-2003 termasuk dalam kriteria cukup 

efisien. 

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa rasio laba bersih 

sebelum pajak dengan total aktiva yang dicapai adalah rendah, 

hal ini disebabkan karena adanya kelebihan dana yang tertanam 

dalam aktiva lancar dan dana tersebut tidak digunakan secara 

efisien selain itu koperasi kurang mengontrol pengeluaran atau 

biaya operasional sehingga untuk mendapatkan SHU yang lebih 

baik atau maksimal koperasi dapat mengurngi biaya-biaya yang 

kurang perlu dan memperbaharui manajemen modal kerja agar 

menjadi efisien. 

2. Rentabilitas modal sendiri  

Rentabilitas modal sendiri menunjukkan kemampuan suatau 

perusahaan dari modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk 

menghasilkan keuntunagan. Rentabilitas modal sendiri yang 

dicapai KPRI ”Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal 

dari tahun 2001-2003 masing-masing adalah 3,62 %; 6,68 % dan 

1,41 %. Apabila angka-angka tersebut dibandingkan dengan 

standar pengukuran maka rentabilitas modal sendiri dari tahun 

2001-2003 adalah termasuk dalam kriteria cukup efisien. 

Dari rincian diatas dapat diketahui bahwa rentabilitas modal 

sendiri adalah rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

efisiensi manajemen modal kerja, untuk itu pada unit simpan 
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pinjam dan unit perkreditan agar tercapai perputaran modal 

kerja yang efisien harus selektif dalam pemberian kredit dan 

penagihan dilakukan secara aktif agar tidak terjadi kemacetan 

dan untuk unit usaha pertokoan dan foto copy dalam 

menginvestasikan dana dalam persediaan sesuai dengan 

kebutuhan usaha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Hasil penelitian laporan keuangan dan analisis data tentang efisiensi modal 

kerja pada KPRI “Harapan” Kecamatan Gemuh Kabupaten kendal tahun   2001-

2003 dapat disimpulkan sebagai berikut : 

5.1.1. Berdasarkan analisis rasio likuiditas KPRI “Harapan” Kecamatan 

Gemuh Kabupaten kendal menunjukkan bahwa rasio lancar tahun 

2001- 2003 bila dibandingkan dengan standar pengukuran maka 

rasio lancar pada tahun 2001 dan 2002 adalah kurang baik, 

sedangkan untuk tahun 2003 adalah baik. Dan untuk rasio cepat 

tahun 2001-2003 bila dibandingkan dengan standar pengukuran 

maka rasio cepat pada tahun 2001 dan 2002 adalah kurang baik, 

sedangkan untuk tahun 2003 adalah baik. 

5.1.2. Berdasarkan analisis rasio aktivitas KPRI “Harapan” Kecamatan 

Gemuh Kabupaten kendal menunjukkan bahwa perputaran piutang 

tahun 2001-2003 bila dibandingkan dengan standar pengukuran 

maka perputaran piutang pada tahun 2001-2003 kurang efisien. Dan 

untuk perputaran persediaan tahun 2001-2003 bila dibandingkan 

dengan standar maka perputaran persediaan pada tahun 2001-2003 

adalah cukup efisien. 
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5.1.3. Berdasarkanan analisis perputaran modal kerja KPRI “Harapan” 

Kecamatan Gemuh Kabupaten kendal menunjukkan bahwa 

perputaran modal kerja tahun 2001-2003 bila dibandingan dengan 

standar pengukuran maka perputaran modal kerja pada tahun 2001-

2003 adalah cukup efisien.  

5.1.4. Berdasarkan analisis rasio rentabilitas KPRI “Harapan” Kecamatan 

Gemuh Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa rasio laba bersih 

sebelum pajak dengan total aktiva tahun 2001-2003 bila 

dibandingkan dengan standar pengukuran maka pada tahun 2001-

2003 adalah cukup efisien. Dan  bila dilihat dari rentabilitas modal 

sendiri tahun 2001-2003 yang dibandingkan dengan standar 

pengukuran maka rentabilitas modal sendiri pada tahun 2001-2003 

adalah cukup  efisien. 
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5.2. Saran 

Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

5.2.1. Perputaran piutang yang rendah dapat diantisipasi dengan cara 

menetapkan kebijaksanaan baru mengenai ketentuan pembatasan 

maksimal kredit yang diberikan kepada anggota dan meningkatkan 

efektivitas dalam penagihan piutang terutama piutang yang sudah 

menunggak atau telah jatuh tempo.  

5.2.2. Perputaran persediaan yang rendah dapat diantisipasi dengan 

menetapkan kebijaksanaan baru yang berkaitan dengan penjualan 

barang dagangan yaitu dengan cara memberikan cash discount 

(potongan tunai) baik untuk penjualan tunai maupun kredit dan 

jangan terlalu banyak mengadakan pembelian. Pembelian dilakukan 

setelah perediaaan  benar-benar dalam keadaan safety stock yaitu 

jumlah minimal dari dana yang diinvestasikan dalam persediaan 

untuk mempertahankan kontinuitas usahanya. 

5.2.3. Rasio rentabilitas yang rendah dapat diantisipasi dengan cara 

mengurangi biaya operasional yang kurang perlu dan  koperasi perlu 

memperhatikan kebijaksanaan dalam manajemen modal kerja yaitu 

dalam penentuan besarnya dana yang diinvestasikan dalam unsur-

unsur modal kerja sesuai dengan kebutuhan usaha.  

5.2.4. Pembuatan akun-akun dalam pembukuan yang tepat klasifikasinya 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 
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