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Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara SHU koperasi dengan modal 
sendiri dan modal pinjaman yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan 
dinyatakan dalam persentase. Dalam menghitung rentabilitas ekonomi ini, modal 
sendiri dan modal pinjaman tidak diadakan perbedaan  dan dianggap sebagai satu 
kesatuan. Dengan menghitung rentabilitas ekonomi ini kita dapat memperoleh 
gambaran efisiensi badan usaha sebagai satu keseluruhan. Laba yang dipakai sebagai 
dasar menghitung rentabilitas ini adalah laba sebelum dikurangi pajak dan bunga 
pinjaman, karena besarnya pajak tidak dipengaruhi oleh efisien tidaknya jalan usaha 
tetapi dipengaruhi oleh banyak sedikitnya laba yang diperoleh. Permasalahan dalam 
penelitian ini adalah : apakah ada pengaruh antara tingkat perputaran kas dan 
perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kabupaten Jepara 
Tahun 2004-2005 dan seberapa besar pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang 
terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kabupaten Jepara Tahun 2004-2005? 
Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui ada-tidaknya pengaruh antara tingkat perputaran piutang terhadap 
rentabilitas ekonomi pada KPRI Di Kabupaten Jepara tahun 2004-2005.  

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan KPRI di Kabupaten 
Jepara yang berjumlah 60. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari 
20 KPRI di Kabupaten Jepara tahun 2004-2005. Adapun variabel dalam penelitian ini 
adalah perputaran kas dan perputaran piutang sebagai variabel bebas serta rentabilitas 
ekonomi sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode dokumentasi . Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 

Berdasarkan hasil uji secara parsial untuk perputaran kas dan perputaran piutang 
terhadap rentabilitas ekonomi di KPRI Kabupaten Jepara berpengaruh secara 
signifikan, artinya Ho ditolak bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perputarn 
kas dan perputarn piutang terhadap rentabilitas ekonomi secara parsial.. Untuk uji 
secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara perputaran kas dan 
perputaran piutang terhadap rentabilitas ekonomi pada KPRI di Kabupaten Jepara, 
artinya Ho ditolak ada pengaruh antara perputaran kas dan perputarn piutang 
terhadap rentabilitas ekonomi. 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan diantaranya untuk KPRI di Kabupaten 
Jepara agar mengelola penjualan kredit secara baik, dalam jangka waktu yang pendek 
dan melakukan penagihan piutang secara aktif. Sehingga efisien penggunaan piutang 
koperasi dapat tercapai.  
 


