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SARI 
 

Dwi Iswindarto. 2009. Pengaruh Efektivitas Modal Kerja dan Likuiditas 
terhadap Return on Assets (ROA) pada KPRI di Kabupaten Magelang. Jurusan 
Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 70 halaman. 
 
Kata Kunci: Efektivitas Modal Kerja, Likuiditas dan Return on Assets (ROA) 
 

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kondisi return on 
assets (ROA) pada KPRI di Kabupaten Magelang pada tahun 2008 masih di 
bawah standar minimal yang ditetapkan yaitu 7% dan adanya perbedaan hasil 
peneltian terdahulu. Permasalahan yang diambil ialah bagaimana kondisi dan 
pengaruh Efektivitas Modal Kerja dan Likuiditas terhadap ROA baik secara 
parsial maupun secara simultan. Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui dan menganalisis tingkat Efektivitas modal kerja, likuiditas, dan ROA 
pada KPRI di Kabupaten Magelang serta untuk memperoleh data empiris ada 
tidaknya pengaruh Efektivitas modal kerja dan Likuiditas terhadap ROA pada 
KPRI di Kabupaten Magelang.  

Metode dalam penelitian ini meliputi populasi dan sampel. Populasinya 
yaitu berupa laporan keuangan (neraca dan rugi laba) tahunan setiap KPRI di 
Kabupaten Magelang pada tahun 2008. Sampel penelitian ini adalah populasi 
sasaran yaitu KPRI yang memenuhi kriteria aktif sebagai anggota dan 
menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada PKPRI atau Disperindagkop dan 
PM Kabupaten Magelang serta mempunyai usaha pertokoan. Variabel dalam 
penelitian ini meliputi variabel bebas (independent variabel) dan variabel terikat 
(dependent variabel). Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari Efektivitas 
modal kerja (X1) dan likuiditas (X2), sedangkan variabel terikatnya yaitu ROA 
(Y). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi, 
metode wawancara dan metode observasi. Metode analisis data dalam penelitian 
ini yaitu analisis regresi linier berganda.  

Hasil persamaan regresi yaitu Y =  1,171 + 2,924 X1 + 1,008 X2. 
Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diperoleh nilai Fhitung sebesar 8,931 dengan 
signifikansi 0,001, maka dapat dikatakan bahwa Efektivitas Modal Kerja, dan 
Likuiditas secara simultan/bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Hasil uji 
parsial (uji t) menyatakan bahwa variabel efektivitas modal kerja berpengaruh 
positif signifikan terhadap ROA dengan thitung sebesar 2,553 dan tingkat 
signifikansi sebesar 0,016, sedangkan variabel Likuiditas juga berpengaruh positif 
signifikan terhadap ROA dengan thitung sebesar 3,537 dan tingkat signifikansi 
0,001. Hasil koefisien determinasi adalah besarnya kontribusi X1 dan X2 terhadap 
Y sebesar 34,60%, sedangkan sisanya 65,40% dijelaskan oleh faktor lain diluar 
model. Koefisien determinasi secara parsial (r2) dari masing-masing variabel 
tersebut ialah efektivitas modal kerja 18,92% dan likuiditas 30,91%. 

Berdasarkan hasil penelitian, diajukan saran kepada KPRI yaitu untuk 
meningkatkan jumlah penjualan dengan cara mencari pemasok produk yang 
memberikan harga terendah dan bunga kredit yang rendah pula serta mencari 
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pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan koperasi, tetapi pinjaman tersebut tidak 
mempunyai tanggungan atau bunga yang besar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian 

Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan 

bukan kemakmuran orang seorang yang diutamakan dan bangunan yang sesuai 

dengan itu adalah koperasi. Koperasi di Indonesia dijelaskan dalam Undang-

undang No. 25 Tahun 1992 yang mengatakan bahwa koperasi Indonesia adalah 

badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi 

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Peran koperasi 

sebagai salah satu sektor kekuatan ekonomi di Indonesia diharapkan dapat 

mewujudkan demokrasi ekonomi rakyat yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Koperasi pada umumnya sangat memperhatikan laba atau tingkat 

keuntungan yang diharapkan. Hal ini sangat penting agar koperasi dapat 

mempertahankan kontinuitas atau kelangsungan hidup usahanya. Kemampuan 

koperasi untuk menghasilkan laba selama periode tertentu disebut juga dengan 

rentabilitas ekonomi atau return on assets (ROA). 

ROA dapat ditunjukkan melalui perbandingan laba dengan aktiva atau 

bisa dijelaskan sebagai perbandingan antara laba yang dihasilkan pada setiap 

penjualan yang masuk ke dalam aktiva (John, 2005:72). ROA atau rentabilitas 
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digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. 

Seperti dalam sebuah perusahaan, aktivitas koperasi tidak terlepas dari 

efektifitas modal kerja. Efisiensi modal kerja merupakan tingkat penggunaan 

modal kerja dengan sesuai kebutuhan dalam kelangsungan kegiatan operasi 

perusahaan, untuk menghasilkan keuntungan (profitabilitas) perusahaan yang 

maksimal (Rangkuti, 2006:77), sedangkan elemen modal kerja adalah semua 

aktiva lancar atau seluruh aktiva yang diharapkan dapat kembali menjadi bentuk 

asalnya dalam waktu satu tahun atau siklus kegiatan normal usaha (Wibisono, 

2005:95). Hal ini berarti bahwa yang perlu diperhatikan dalam modal kerja ialah 

kas, piutang, dan persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran modal kerja, 

maka semakin cepat waktu pengembalian atas modal yang telah diinvestasikan. 

Modal kerja yang seluruhnya dibelanjai dengan kredit jangka panjang 

akan menguntungkan mengingat penggunaannya hanya dalam jangka pendek. 

Perusahaan terikat pada beban tetap yang harus dibayar yaitu bunga. Berdasarkan 

hal tersebut seolah-olah kebutuhan akan modal kerja harus dipenuhi dengan kredit 

jangka pendek, sehingga ada sejumlah dana tertentu yang berulang-ulang secara 

tetap dan permanen, tetapi apabila modal kerja yang dibutuhkan tidak mencukupi 

maka koperasi dapat mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat memenuhi 

kewajiban lancar yang dapat mengganggu kontinuitas usahanya. Kesimpulannya 

ialah modal kerja yang bersifat permanen sebaiknya dibelanjai dengan kredit 

jangka panjang dan atau modal sendiri, sedangkan modal kerja yang berubah-ubah 

dibiayai dengan kredit jangka pendek (Horne, 2005: 314). 
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Menurut Hyun Han Shin dan Luc Soenen dalam Hendrajaya (2006:139) 

menyimpulkan bahwa terdapat trade off antara likuiditas dengan profitabilitas 

dalam menentukan kebijaksanaan modal kerja. Pengelolaan modal kerja berkaitan 

dengan kebijakan penentuan berapa besarnya jumlah aktiva lancar yang 

dibutuhkan dan bagaimana cara pendanaannya. Keputusan mengenai jumlah 

aktiva lancar ini tidak terlepas dari sisi likuiditas yang harus dijaga, batas 

kemampuan aktiva lancar dalam melayani kegiatan perusahaan sehari-hari yang 

ditunjukkan oleh tingkat perputaran modal kerja, komposisi masing-masing aktiva 

lancar. Jika perusahaan memutuskan menetapkan modal kerja dalam jumlah yang 

besar, kemungkinan tingkat likuiditas akan terjaga namun kesempatan untuk 

memperoleh laba yang besar akan menurun yang pada akhirnya berdampak pada 

menurunnya return on assets.  

Modal kerja bersih yang ada di perusahaan merupakan salah satu 

indikator untuk menilai tingkat likuiditas perusahaan didasari adanya keyakinan 

bahwa semakin besar kelebihan (margin) aktiva lancar di atas hutang lancar, maka 

semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban 

pada saat jatuh tempo (Martha dan Prima, 2002:13). Likuiditas perusahaan adalah 

kemampuan perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa 

sehingga dapat memenuhi kewajiban finansiilnya untuk menyelenggarakan proses 

produksi (Riyanto, 2001:26). Rasio lancar yang rendah merupakan petunjuk 

bahwa perusahaan menghadapi masalah dalam likuiditas. Sebaliknya, kalau 

perusahaan memiliki rasio lancar yang terlalu tinggi juga kurang baik karena 

mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki dana yang menganggur yang tidak 
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dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan sehingga pada akhirnya 

mengurangi potensi laba (Supangkat, 2005:140). Bila modal kerja yang 

dibutuhkan tidak mencukupi maka perusahaan dapat mengalami kesulitan 

keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajiban lancarnya yang dapat megganggu 

kontinuitas usaha. Sebaliknya apabila modal kerja yang tersedia berlebihan 

menunjukkan adanya dana yang tidak produktif. 

Salah satu cara untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja koperasi, 

perlu dilakukan analisis terhadap data keuangan koperasi, khususnya laporan 

keuangannya. Laporan keuangan dibagi menjadi lima jenis, yaitu rasio likuiditas, 

leverage keuangan (atau utang), jumlah yang diasuransikan (coverage), aktivitas, 

dan profitabilitas (Horne, 2005:204). 

Likuiditas ialah kemampuan suatu bank atau suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya (Chairuddin,2002:1). Rasio 

likuiditas membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka 

pendek atau lancar untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dari rasio ini, banyak 

pandangan ke dalam yang bisa didapatkan mengenai kompetensi keuangan 

perusahaan saat ini dan kemampuan perusahaan untuk tetap kompeten jika terjadi 

masalah (Horne, 2005:206). 

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga 

mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu 

besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat 

profitabilitas atau laba (Antonio,2001:179). Likuiditas juga harus dijaga agar 

selalu tersedia uang kas guna memenuhi kewajiban finansial baik ekstern/intern. 
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Di samping itu, juga harus tersedia pula dana untuk keperluan darurat. Likuiditas 

dan profitabilitas harus dijaga secara selaras, serasi, seimbang (Indriyo,2002:147) 

Rasio lancar yang rendah merupakan petunjuk bahwa perusahaan 

menghadapi masalah dalam likuiditas, sebaliknya bila perusahaan memiliki rasio 

lancar yang terlalu tinggi juga kurang baik karena mengindikasikan bahwa 

perusahaan memiliki dana yang menganggur yang tidak dapat digunakan untuk 

menghasilkan pendapatan sehingga pada akhirnya mengurangi potensi laba. ROA 

dapat dipisahkan menjadi komponen yang memilki makna relatif terhadap 

penjualan. Hal ini dilakukan karena rasio komponen ini berguna bagi analisis 

kinerja koperasi. Penjualan merupakan kriteria penting untuk menilai profitabilitas 

perusahaan, likuiditas perusahaan, dan merupakan indikator utama aktivitas 

perusahaan Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM 

No.06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang pedoman klasifikasi koperasi,  standar 

minimal return on assets pada KPRI yang efektif adalah 7%. 

Menurut beberapa peneliti, ada beberapa variabel yang secara teoritik 

dan empirik menunjukkan dan menjelaskan return on assets, antara lain : 

a. Rasio pembelanjaan modal kerja, rasio lancar, tingkat perputaran modal kerja 

dan kebijaksanaan investasi pada aktiva lancar (Lingu,1995). 

b. Variabel yang mempengaruhi return on assets, antara lain partisipasi anggota 

dalam memanfaatkan pelayanan, partisipasi anggota dalam kontribusi modal, 

perputaran modal kerja dan likuiditas (Kusmuriyanto, 2003). 

c. Efektivitas pengendalian kredit diukur dengan rencana kebijakan kredit, 

analisis permohonan kredit, pengawasan kredit dan kolektibilitas kredit; 
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likuiditas diukur dengan quick ratio, banking ratio, loan to asset ratio dan 

cash ratio (Slamet, 2005). 

d. Likuiditas, leverage dan manajemen modal kerja (Hendrajaya, 2006). 

e. Divident payout ratio, assets, sales dan debt to equity ratio (Ahdawiyah, 

2007). 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan 

pendapat mengenai beberapa variabel yang berpengaruh terhadap ROA : 

a. Likuiditas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna 

terhadap pencapaian return on assets (ROA) ditunjukkan pada Fhitung sebesar 

93,477 lebih besar dibandingkan dengan Ftabel, sebesar 2,38 (Kusmuriyanto, 

2003).  

b. likuiditas secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap 

rentabilitas yang ditunjukkan pada Fhitung sebesar 1,316 dengan harga 

signifikansi sebesar 0,277. Secara parsial likuiditas juga dinyatakan tidak 

berpengaruh terhadap rentabilitas yang ditunjukkan oleh hasil uji t, yaitu t-

hitung sebesar -1,672 dengan probabilitas 0,11 sehingga hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh likuiditas terhadap rentabilitas ditolak (Slamet, 

2005). 

c. Likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas dengan 

ditunjukkannya oleh besarnya nilai F-hitung sebesar 11,186 dengan 

signifikansi sebesar 0,000 (Hendrajaya, 2006).  

d. Efektifitas modal kerja dan likuiditas berpengaruh terhadap return on assets, 

dengan sumbangan variabel likuiditas lebih besar daripada variabel efektifitas 
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modal kerja dengan nilai probabilitas Fhitung= 6,495 dengan signifikansi 0,006 

(Indri, 2007). 

Pada penelitian awal, penulis telah mendapatkan hasil observasi terhadap 

18 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) sebagai berikut : 3 KPRI 

(16,67%) memiliki return on assets %10≥  dalam kategori sangat efektif, 

sebanyak 3 KPRI (16,67%) memiliki return on assets 7% s.d. <10% termasuk 

kategori efektif. Pada kategori cukup efektif terdapat 6 KPRI (33,33%) memiliki 

return on assets 3% s.d. <7%, serta dalam kategori kurang efektif sebanyak 3 

KPRI (16,67%) memiliki return on assets 1% s.d. <3%, sedangkan pada kategori 

tidak efektif yang memiliki return on assets <1% sebanyak 3 KPRI (16,67%). 

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat 

return on assets (ROA) pada KPRI di Kabupaten Magelang atau sebesar 66,67% 

berada di bawah standar minimal return on assets (ROA) pada KPRI  yaitu 

sebesar 7%. Sedangkan KPRI yang berada di atas standar minimal sebesar 

33,33% saja. Hal ini sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai beberapa variabel yang dapat mempengaruhi tingkat ROA. 

Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian mengenai “Pengaruh 

Efektivitas Modal Kerja dan Likuiditas terhadap Return on Assets (ROA) 

pada KPRI di Kabupaten Magelang”. Sesuai dengan judul tersebut, penelitian 

ini akan menganalisis apakah modal kerja dan rasio likuiditas berpengaruh 

terhadap ROA pada KPRI di Kabupaten Magelang. 

 

 



8 
 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan kondisi faktual di atas, maka 

permasalahan pada penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana tingkat efektivitas modal kerja, likuiditas dan return on assets 

(ROA) pada KPRI di Kabupaten Magelang? 

b. Adakah pengaruh efektivitas modal kerja dan likuiditas terhadap return 

on assets (ROA) pada KPRI di Kabupten Magelang baik secara parsial 

maupun simultan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas modal kerja, 

likuiditas dan return on assets (ROA) pada KPRI di Kabupaten 

Magelang. 

b. Untuk memperoleh bukti empiris ada tidaknya pengaruh efektivitas 

modal kerja dan likuiditas terhadap return on assets (ROA) baik secara 

parsial maupun simultan pada KPRI di Kabupaten Magelang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat-

manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan konseptual bagi 

perkembangan kajian ilmu manajemen keuangan khususnya penerapan 

teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi return on assets 

(ROA), serta dapat memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian 

tindak lanjut. 

b. Manfaat praktis 

1. Bagi KPRI (Koperasi Pgawai Republik Indonesia) 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran bagi KPRI di Kabupaten Magelang sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan di bidang koperasi pada 

masa yang akan datang. 

2. Bagi PKPRI (Pusat Koperasi Republik Indonesia) 

Dapat mengetahui kinerja masing-masing koperasi yang menjadi 

anggota PKPRI melalui analisa laporan keuangan koperasinya. 

3. Bagi Disperindagkop dan PM (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

Koperasi dan Penanaman Modal) 

Memberikan kontribusi konseptual mengenai pengelolaan keuangan 

koperasi, sehingga dapat lebih meningkatkan pemberdayaan koperasi 

untuk pembangunan daerah. 

 



 

10 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Rentabilitas 

Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba 

dengan aktivitas modal kerja yang menghasilkan laba tersebut atau dengan kata 

lain, rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu (Riyanto,1999:35). Menurut Sawir (2005:17), rentabilitas 

merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa rentabilitas adalah kemampuan 

suatu perusahaan untuk menghasilkan laba.  

Masalah rentabilitas lebih penting dari masalah laba, karena laba yang 

besar belum merupakan ukuran bahwa perusahaan dapat bekerja dengan efisien 

yang harus diperhatikan perusahaan tidak hanya pada bagaimana usaha untuk 

memperbesar laba, tetapi lebih memperhatikan pada usaha untuk mempertinggi 

tingkat rentabilitasnya sehingga usahanya lebih diarahkan pada usaha untuk 

mendapatkan tingkat rentabilitas yang tinggi daripada laba yang besar, karena 

tingkat rentabilitas yang tinggi mencerminkan adanya tingkat penerimaan yang 

tinggi pula. 

Rentabilitas menurut Riyanto (1999:36-44) dibagi menjadi dua yaitu  

rentabilitas modal sendiri dan rentabilitas ekonomi. 

a. Rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha adalah kemampuan suatu 

perusahaan dengan modal sendiri ang bekerja di dalamnya untuk 
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menghasilkan keuntungan. Laba yang diperhitungkan untuk menghitung 

rentabilitas modal sendiri adalah laba usaha setelah dikurangi bunga modal 

asing dan pajak, sedangkan modal yang diperhitungkan hanya modal sendiri 

yang bekerja pada perusahaan. 

b. Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal 

asing yang dipergunakan untuk menghaslkan laba tersebut dan dinyatakan 

dalam prosentase. Modal yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas 

ekonomi hanyalah modal yang berada dalam perusahaan (operating 

capital/assets). Laba yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas 

ekonomi hanyalah laba yang berasal dari operasi perusahaan/ laba usaha. 

Menurut Riyanto (1999: 37) tinggi rendahnya rentabilitas ekonomi 

dipengaruhi oleh : 

1) Profit Margin 

Adalah perbandingan antara keuntungan operasi dengan penjualan bersih 

yang dinyatakan dalam prosentase (%). Profit margin dimaksudkan untuk 

mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat kepada besar kecilnya 

laba usaha dalam hubungannya dengan penjualan. Rumus yang digunakan 

: 

Profit margin 100% x 
net sales

ing incomenet operat
=  

2) Turnover of Operating Asset (Tingkat perputaran aktiva usaha) 

Adalah kecepatan berputarnya aktiva usaha dalam suatu periode tertentu. 

Tingkat perputaran aktiva usaha ini dimaksudkan untuk mengetahui 
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efisiensi perusahaan dengan melihat kepada kecepatan perputaran modal 

usaha dalam suatu periode tertentu. Rumus yang digunakan adalah : 

Turnover of operating assets
assetsoperating 

net sales
=  

2.1.1 Return on Assets (ROA) 

ROA merupakan perbandingan laba bersih setelah pajak (dikurangi 

dividen saham biasa) dengan aktiva atau ekuitas yang telah diinvestasikan 

pemegang saham di perusahaan. ROA yang secara konsisten terus tinggi 

merupakan tanda manajemen yang efektif. Manajemen tersebut dapat 

membedakan suatu pertumbuhan dalam perusahaan dengan kondisi yang hanya 

merupakan musiman dalam usaha. Seluruh faktor yang terdapat pada besarnya 

ROA dapat mengungkapkan sumber dan keterbatasan pengembalian suatu 

perusahaan (Horne, 2005:225). Oleh karena itu, ROA adalah perbandingan antara 

laba atau sisa hasil usaha (SHU) dengan aktiva yang dimiliki oleh sebuah 

koperasi. Oleh karena itu, tinggi rendahnya return on assets dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu: 

a. Profit margin, yaitu perbandingan antara laba usaha dengan penjualan. 

b. Turnover of operating assets atau perputaran aktiva (tingkat perputaran aktiva 

yang digunakan untuk operasi) yaitu perbandingan antara net sales (penjualan 

bersih) dengan operating assets (modal kerja). 

Return on assets (ROA) merupakan perkalian antara faktor profit 

margin dengan perputaran aktiva. Oleh karena besarnya return on assets dalam 

suatu periode tertentu dapat diperbesar dengan memperbesar profit margin atau 

perputaran aktiva. Apabila salah satu faktor meningkat (atau keduanya), maka 



13 
 

 

return on assets juga akan meningkat. ROA dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva 

yang digunakan untuk operasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, 

dengan mengetahui rasio ini akan dapat diketahui apakah perusahaan efisien 

dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan (Horne, 

2005:171).  

Rasio rentabilitas atau ROA bertujuan untuk mengukur tingkat 

efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya (Sawir, 

2005:31). Menurut Harnanto dalam Slamet (2005:5) tujuan penggunaan 

rentabilitas adalah sebagai kriteria penilaian hasil operasi dengan tujuan pokok 

yang dapat dipakai sebagai: 

a. Suatu indikator tentang efektivitas manajemen  

Rentabilitas sebagai indikator tentang efektivitas manajemen mampu 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan 

membandingkan modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba tersebut, 

sehingga dapat dikatakan bahwa rentabilitas adalah manifestasi dari efektivitas 

dan kualitas manajemen.  

b. Suatu alat membuat proyeksi laba perusahaan 

Rentabilitas sebagai alat membuat proyeksi laba perusahaan karena 

rentabilitas mampu menggambarkan korelasi atau hubungan antara laba 

dengan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Oleh karena 

itu, manajer dapat menganalisa dan merencanakan laba pada berbagai tingkat 

perubahan yang ditanam. 
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c. Suatu alat pengendali bagi manajemen 

Rentabilitas sebagai alat pengendali bagi manajemen karena rentabilitas juga 

dapat digunakan sebagai alat kendali dalam menyusun target (rencana), 

budget, koordinasi, evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan kriteria 

penilaian alternatif serta dasar pengambilan keputusan penanaman modal. 

 

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Return on Assets  (ROA) atau 

Rentabilitas Ekonomi. 

Tinggi rendahnya return on assets (ROA) menurut Sawir (2005:19) 

tergantung dari : 

a. Operating profit margin, yaitu perbandingan antara laba usaha dan penjualan 

b. Perputaran aktiva (assets turnover), yaitu kecepatan berputarnya total asset 

dalam suatu periode tertentu 

Faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya return on assets 

(Riyanto, 1999:37) adalah: 

a. Profit margin, yaitu perbandingan antara net operating income dengan net 

sales. 

b. Turnover of operating assets (tingkat perputaran aktiva usaha), yaitu 

kecepatan berputarnya operating assets dalam suatu periode tertentu. 

Menurut Rasjo (2007:14) variabel yang layak dipakai secara teoritis 

untuk mengkaji return on assets (ROA) yang berkembang sejalan dengan 

penjualan dan berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential operation) adalah: 

a. profit margin 
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b. penjualan atau pertumbuhan penjualan 

c. hutang atau penambahan hutang (yang dapat diukur dengan total hutang 

dibanding dengan total aktiva, atau total hutang dibanding modal sendiri = 

DER)  

d. dividen (dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan rasio Dividen, 

Payout Ratio) 

 

2.1.3 Penilaian Kinerja Koperasi Berdasarkan Keputusan Menteri Negara 

Koperasi dan UKM No.129/Kep/M.KUKM/IX/2002, Tentang Pedoman 

Klasifikasi Koperasi 

Klasifikasi koperasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi atau kinerja 

sesuatu koperasi dalam suatu periode tertentu, dengan menggunakan kriteria atau 

standar penilaian yang ditetapkan oleh Kementrian Koperasi dan UKM. Tujuan 

klasifikasi koperasi adalah menetapkan peringkat kualifikasi koperasi, mengetahui 

kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu dan mendorong koperasi agar 

menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat. 

Penilaian klasifikasi koperasi dari 7 (tujuh) prinsip koperasi, yaitu : 

a. keanggotaan sukarela dan terbuka;  

b. pengendalian oleh anggota secara demokratis;  

c. partisipasi ekonomi angggota;  

d. otonomi dan kemandirian;  

e. pendidikan, pelatihan dan informasi;  

f. kerjasama diantara koperasi-koperasi;  
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g. dan kepedulian terhadap komunitas.  

Prinsip otonomi dan kemandirian  sebagai berikut: 

a. Rentabilitas modal sendiri merupakan perbandingan antara hasil usaha yang 

diperoleh dengan modal sendiri pada tahun yang bersangkutan. 

 Rentabilitas modal sendiri = x100%
sendirimodal

usaha hasil sisa  

b. Return on assets adalah perbandingan antara hasil usaha yang diperoleh 

dengan aset koperasi pada tahun yang bersangkutan. 

 ROA = x100%
 total

usaha hasil sisa
assets

 

c. Assets turnover merupakan perbandingan antara volume usaha yang diperoleh 

dengan aset koperasi pada tahun yang bersangkutan. 

 Assets turnover = kali 1x 
total

usaha volume
assets

 

d. Profitabilitas adalah perbandingan antara hasil usaha yang diperoleh dengan 

pendapatan bruto koperasi pada tahun yang bersangkutan. 

 Profitabilitas = 100% x 
bruto pendapatan

usaha hasil sisa  

e. Likuiditas adalah perbandingan antara aktiva lancar koperasi dengan pasiva 

lancar (kewajiban jangka pendek). 

 Likuiditas = 100% x 
lancar pasiva
lancar aktiva  

f. Solvabilitas adalah perbandingan antara aktiva dengan seluruh kewajiban 

koperasi. 
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 Solvabilitas = 100% x 
kewajiban total

 total assets  

g. Modal sendiri (equity) terhadap utang adalah kemampuan modal sendiri 

koperasi untuk membayar kewajibannya/hutang. 

 Modal sendiri (equity) terhadap utang = 100% x 
kewajiban total

sendiri modal  

Tingkat return on assets koperasi dihitung dengan membandingkan sisa 

hasil usaha dengan jumlah modal yang dimiliki, dengan kriteria yang disajikan 

dalam tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Klasifikasi Return on Assets 

No. Tingkat ROA Nilai Kriteria 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

%10≥  

7% s/d <10% 

3% s/d < 7% 

1% s/d <3% 

%1≤  

100 

75 

50 

25 

0 

Sangat Efektif 

Efektif 

Cukup Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 

Sumber: Kep.Men.No.06/Per/M.KUKM/V/2006 

 

2.2 Modal Kerja 

Dalam mejalankan usahanya, perusahaan membutuhkan modal kerja. 

Modal kerja erat kaitannya dengan menghitung kebutuhan modal kerja yang 

dibutuhkan untuk membiayai kegiatan usaha. Modal kerja dapat diartikan sebagai 

kolektivitas dan barang-barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debet. 
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Modal kerja juga merupakan kekuasaan untuk menggunakan barang-barang 

modal dan berada pada neraca sebelah kredit.  

Laporan neraca memberikan dua gambaran modal, modal menurut 

bentuknya yang disebut modal aktif yang berada di neraca bagian debet dan 

modal yang disebut modal pasif yang berada di bagian kredit. Oleh karena itu, 

modal kerja ialah barang-barang konkrit yang ada dalam perusahaan yang terdapat 

di  neraca bagian debet dan berupa nilai tukar dari barang-barang itu yang terdapat 

dalam bagian kredit. 

Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, 

atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai 

kegiatan operasi perusahaan sehari-hari (Sawir, 2005:129). Modal kerja menurut 

Gitosudarmo (2002:35) merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh 

perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar 

dalam periode tertentu, sedangkan menurut John (2005:186), modal kerja 

(working capital) adalah selisih aktiva lancar setelah dikurangi kewajiban lancar. 

Modal kerja merupakan ukuran aktiva lancar yang penting mencerminkan 

pengamanan dalam pengeluaran lancar atau bisa dijelaskan sebagai usaha dalam 

mengefisienkan pengeluaran lancar..  

 

2.2.1 Efektivitas Modal Kerja 

Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperincinya sasaran atau 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas modal kerja merupakan 

suatu ukuran bagaimana modal kerja perusahaan dapat digunakan sebaik-baiknya 
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untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu return on assets yang tinggi 

(Gitosudarmo,2002:34), dengan rumus yang digunakan ialah sebagai berikut :  

Working capital turnover = 
rata-rata kerja modal

penjualan total  

Perputaran modal kerja merupakan arus dana dari kas pertama melalui 

beberapa tahapan dan kembali ke kas kedua. Modal kerja akan selalu berputar 

pada suatu sistem operasi perusahaan. Periode perputaran modal kerja dimulai 

pada saat dimana kas yang tersedia diinvestasikan dalam komponen-komponen 

modal kerja sampai saat dimana kembali lagi menjadi kas. Periode perputaran 

modal kerja dipengaruhi oleh periode perputaran masing-masing komponen dari 

modal kerja tersebut. Semakin pendek periode peputaran modal kerja bararti 

semakin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya. Lamanya 

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

cepatnya perputaran ini juga akan menentukan besar kecilnya kebutuhan modal 

kerja.  

Efektivitas modal kerja pada koperasi dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

Tabel 2.2 

Klasifikasi Efektivitas Modal Kerja 

No. Tingkat perputaran 

modal keja 

Nilai Kriteria 

1. 

2. 

5,3≥  

2,5 s/d <3,5 

100 

75 

Sangat Efektif 

Efektif 
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3. 

4. 

5. 

1,5 s/d < 2,5 

1 s/d <1,5 

<1 

50 

25 

0 

Cukup Efektif 

Kurang Efektif 

Tidak Efektif 

Sumber: Kep.Men.No.06/Per/M.KUKM/V/2006 

 

2.2.2 Macam-macam Modal Kerja 

Modal kerja dalam suatu perusahaan menurut Gitosudarmo dan Basri 

(2002:35) dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang tetap tertanam di dalam 

perusahaan selama perusahaan tersebut melakukan operasinya. Modal kerja 

harus ada pada perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dalam satu 

periode akuntansi. Modal kerja permanen terbagi menjadi dua: 

1) Modal kerja primer adalah sejumlah modal kerja minimum yang harus ada 

pada perusahaan untuk menjamin kelangsungan kegiatan usahanya. Modal 

kerja primer tidak pernah tetap dalam bentuk aslinya. Aktivanya selalu 

datang dan keluar tetapi nilai dana yang terikat di dalamnya adalah tetap 

tertanam dalam perusahaan. 

2) Modal kerja normal yaitu sejumlah modal kerja yang dipergunakan untuk 

dapat menyelenggarakan kegiatan produksi pada kapasitas normal. 

Kapasitas ini merupakan kebutuhan rata-rata dari perusahaan. Jumlah ini 

dapat pula dihitung dengan membagi jumlah biaya dengan tingkat 

perputaran rata-rata dari modal kerja. 



21 
 

 

b. Modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu 

dengan jumlah yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dalam 

satu periode. Modal kerja variabel ini adalah bagian dari aktiva lancar yang 

harus ditambah atau diperluas apabila situasi menghendaki, dan dikurangi atau 

diperkecil apabila sudah tidak diperlukan lagi. Modal kerja variabel dapat 

dibedakan: 

1) Modal kerja musiman yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-

ubah disebabkan oleh perubahan musim. 

2) Modal kerja siklus yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-

ubah disebabkan oleh perubahan permintaan produk. Kebutuhan akan jenis 

modal kerja ini adalah akibat dari adanya gelombang konjungtur 

perekonomian nasional maupun internasional. 

3) Modal kerja darurat yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah yang 

penyebabnya tidak diketahui sebelumnya. 

 

2.2.3 Komponen Modal Kerja 

Komponen modal kerja terdapat pada setiap neraca perusahaan yaitu 

pada semua perkiraan aktiva lancar dan kewajiban lancar. Perbedaan perkiraan 

biasanya disebabkan oleh perbedaan jenis perusahaan. Perusahaan manufaktur 

memiliki kebutuhan modal kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan jasa. Adapun komponen modal kerja menurut Indriyo (2002:61) 

adalah : 
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a. Kas 

Kas merupakan aktiva yang paling likuid. Hal ini berarti  bahwa semakin 

besar jumlah kas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin tinggi 

pula tingkat likuiditas perusahaan. Jumlah kas di dalam perusahaan jangan 

terlalu besar karena akan banyak uang yang menganggur sehingga akan 

memperkecil profitabilitas.  

b. Piutang 

Rekening piutang dalam neraca biasanya merupakan bagian dari aktivitas 

lancar, oleh karenanya perlu mendapat perhatian yang cukup serius agar 

perkiraan piutang ini dapat diperhitungkan dengan cara yang seefisien 

mungkin. Piutang mempunyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi daripada 

persediaan, karena perputaran dari piutang ke kas membutuhkan satu langkah 

saja. Manajemen piutang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan 

yang menjual produknya dengan kredit.  

c. Persediaan 

Persediaan barang merupakan elemen utama dari modal kerja yang selalu 

dalam keadaan berputar, di mana secara terus–menerus mengalami perubahan 

dalam kegiatan perusahaan. Persediaan diperlukan untuk dapat melakukan 

proses produksi, penjualan secara lancar, persediaan barang mentah dan 

barang dalam proses. Persediaan merupakan investasi yang paling besar dalam 

aktiva lancar untuk sebagian besar perusahaan.  
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2.2.4 Pentingnya Modal Kerja 

Setiap perusahaan pasti selalu membutuhkan modal kerja, karena modal 

kerja selalu dibutuhkan secara terus-menerus selama perusahaan masih beroperasi 

maka pimpinan perusahaan harus selalu menaruh perhatian terhadap pangaturan 

modal kerja. Modal kerja merupakan alat untuk mengukur likuiditas perusahaan. 

Pengaturan modal kerja yang baik, perusahaan akan mampu memenuhi 

kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus dipenuhi dalam jangka pendek 

(Indri,2007:28). 

Menurut Indriyo (2002:55), penggunaan modal kerja akan 

menyebabkan perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar yang 

dimilik oleh perusahan, namun tidak selalu penggunaan aktiva lancar diikuti 

dengan perubahan dan penurunan jumlah modasl kerja yamg dimilki perusahan. 

Penggunaan aktiva lancar yang mengakibatkan turunnya modal kerja adalah: 

a. Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan. 

b. Kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya penjualan 

surat berharga atau effek, maupun kerugian yang insidentil lainnya 

c. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk tujuan-tujuan 

tertentu dalam jangka panjang. 

d. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka panjang 

atau aktiva tidak lancar lainnya yang mengakibatkan berkurangnya aktiva 

lancar atau timbulnya hutang lancar yang berakibat berkurangnya modal 

kerja. 

e. Pembayaran hutang-hutang jangka panjang. 
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f. Pengambilan uang atau barang dagangan oleh pemilik perusahaan untuk 

kepentingan pribadinya. 

 

2.3 Likuiditas 

Likuiditas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih 

(Munawir,2004:31), sedangkan menurut Horne (2005:206) Likuiditas adalah 

kemampuan aktiva untuk diubah kedalam bentuk tunai tanpa adanya konsesi 

harga yang signifikan. Likuiditas (liquidity) mengacu pada kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas juga 

merupakan kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas atau kemampuan 

untuk memperoleh kas (John,2005:185). Likuiditas juga merupakan tolok ukur 

untuk menilai ketersediaan aset-aset likuid. Likuiditas yang tersedia harus cukup, 

tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, 

tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan 

berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas/laba (Syafi’i, 2001:178). Dari 

beberapa pendapat tesebut, dapat diambil kesimpulan bahwa likuiditas ialah alat 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya, dimana kewajiban jangka pendek tersebut dibandingkan dengan 

aktiva (lancar) yang dimiliki perusahaan. 

Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini membandingkan 
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kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka pendeknya (lancar) yang 

tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dari rasio ini banyak pandangan ke 

dalam yang bisa didapatkan mengenai kompetensi keuangan saat ini perusahaan 

dan kemampuan perusahaan ubtuk tetap kompeten jika terjadi hambatan atau 

masalah (John,2005:187). 

Likuiditas mempunyai dua dimensi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk 

mengubah aktiva menjadi bentuk tunai dan kepastian harga yang direalisasi. 

Bahkan jika harga yang direalisasi dapat diprediksi seperti juga realisasi piutang, 

kas akan akan merupakan akan lebih likuid daripada piutang, karena waktu yang 

dibutuhkan untuk mengubah aktiva ke dalam bentuk tunai akan lebih singkat. Jika 

harga yang direalisasi untuk kas lebih pasti daripada piutang, maka kas akan 

dianggap semakin likuid (Horne,2005:145).  

Perhitungan likuiditas digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga 

dapat memenuhi kewajiban finansiilnya saat ditagih. Menentukan tingkat 

likuiditas perusahaan dipergunakan rasio likuiditas, antara lain: current ratio, 

quick ratio dan absolute liquidity ratio (Tampubolon, 2005:36). Rasio likuiditas 

menunjukkan tingkat kemudahan relatif suatu aktiva untuk segera dikonversikan 

ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai serta tingkat kepastian 

tentang jumlah kas yang diperoleh. 

Rasio likuiditas yang umum digunakan adalah current ratio karena 

rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek 

dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang 
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sama dengan jauh tempo utang (Sawir,2005:8). Current ratio dapat ditunjukkan 

melalui perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Rasio ini 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka 

pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. 

Dari pengukuran current ratio maka transaksi yang mengakibatkan 

perubahan aktiva lancar dan hutang lancar akan mengakibatkan perubahan tingkat 

likuiditas. Apabila aktiva lancar meningkat mengakibatkan return on assets turun 

karena aktiva lancar menghasilkan lebih sedikit dibandingkan aktiva tetap. 

Sebaliknya jika aktiva lancar turun mengakibatkan return on assets meningkat 

karena lebih banyak modal yang diinvestasikan dalam aktiva tetap yang dapat 

memberikan return on assets lebih besar daripada aktiva lancar. 

Tingkat likuiditas koperasi dihitung dengan membandingkan antara 

aktiva lancar dengan pasiva lancar, dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Klasifikasi Likuiditas 

No. Tingkat Likuiditas Nilai Kriteria 

1. 

2. 

3. 

200% s/d 250% 

175% s/d <200% atau >250% s/d 275% 

150% s/d <175% atau >275% s/d 300%

100 

75 

50 

Likuid 

Cukup Likuid 

Tidak Likuid 

Sumber : Kep.Men.No.06/Per/M.KUKM/V/2006 
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2.4 Kerangka Berpikir 

Modal kerja merupakan komponen aktiva yang terdiri dari kas, piutang 

dan persediaan. Modal kerja diperlukan oleh koperasi untuk membiayai kegiatan 

operasional koperasi. Untuk membiayai usaha-usahanya secara efisien, koperasi 

pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup. Hal ini bertujuan untuk 

mengoptimalkan tingkat pendapatan yang akan dibagikan kepada anggota dalam 

bentuk sisa hasil usaha (SHU). 

Koperasi mempunyai aktivitas yang membutuhkan modal usaha atua 

modal kerja yang efektif. Semakin pendek periode perputaran aktiva maka 

semakin cepat atau tinggi perputaran modal kerjanya. Oleh karena itu, koperasi 

dituntut untuk selalu meningkatkan efisiensi kerjanya sehingga tujuan yang 

diharapkan oleh koperasi yaitu mencapai laba yang optimal, dapat tercapai. 

Aktivitas koperasi juga harus memperhatikan bagaimana upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan hasil usaha yang akan berpengaruh terhadap return 

on assets. Karena, untuk menjelaskan ROA, salah satu variabel yang harus 

dipertimbangkan adalah manajemen modal kerja tersebut. 

Dalam menjalankan usahanya, koperasi juga harus menyediakan aktiva 

yang cukup untuk memenuhi kewajibannya baik dalam jangka pendek atau jangka 

panjang. Aktiva lancar dan hutang lancar merupakan bagian dari aktivitas jangka 

pendek  Perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar ialah rasio lancar 

(Current ratio). Rasio ini menunjukkan perubahan-perubahan dalam likuiditas 

keuangan koperasi. Secara teoritik terdapat pandangan yang berbeda mengenai 

hubungan likuiditas terhadap ROA. 



28 
 

 

Salah satu teori mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap 

ROA dan variabel likuiditas mempunyai kapasitas yang cukup besar 

dibandingkan modal kerja (Indri, 2007). Sebagian besar koperasi akan 

memperhatikan tingkat efisiensi modal kerja yang layak. Namun, terkadang 

likuiditas menjadi tidak relevan atau sejalan dengan tingkat modal kerja yang 

terlalu tinggi, karena tujuan dari manajemen kebanyakan lebih mengutamakan 

pengelolaan modal kerja agar terjamin jumlah yang layak dengan tingkat 

likuiditas yang tinggi serta efektivitas modal kerja yang optimal bagi perusahaan. 

Pengaruh Efektivitas Modal Kerja terhadap Return on Assets ialah 

modal kerja merupakan bagian dari modal perusahaan yang digunakan untuk 

kegiatan operasi jangka pendek. Efektivitas modal kerja adalah suatu ukuran 

bagaimana modal kerja perusahaan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk 

mencapai tujuan perusahaan, yaitu return on assets yang tinggi. Efektivitas modal 

kerja dapat dilihat dari perputaran modal kerja yaitu perbandingan antara net sales 

(penjualan bersih) dengan operating assets (modal kerja). 

ROA merupakan perkalian antara faktor profit margin dengan 

perputaran aktiva usaha (perputaran modal kerja). Semakin tinggi perputaran 

modal kerja maka perusahaan semakin efektif, yang pada akhirnya return on 

assets semakin tinggi. Dengan demikian hubungan antara efektivitas modal kerja 

dan return on assets adalah positif. 

Pengaruh Likuiditas terhadap Return on Assets yaitu likuiditas 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang harus 

segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangan saat 
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ditagih. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajibannya tepat waktunya berarti 

perusahaan tersebut dalam keadaan likuid, dan perusahaan dikatakan mampu 

memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut 

mempunyai alat pembayaran atau aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang 

lancarnya atau hutang jangka pendeknya. 

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga 

mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari tetapi juga tidak boleh terlalu 

besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat 

profitabilitas/laba. Berdasarkan pemahamam tersebut dapat diketahui bahwa 

likuiditas mempengaruhi return on assets. 

Hubungan antara pengaruh efektivitas modal kerja dan likuiditas 

terhadap return on assets (ROA) disajikan pada Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pengaruh efektivitas modal kerja dan likuiditas terhadap return on 

assets (ROA). 

 

 

 

 

Likuiditas  
(X2) 

Return on Assets (ROA) 
(Y) 

Efektivitas Modal Kerja  
(X1) 
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2.5 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang 

berbanding lurus antara variabel efektivitas modal kerja dan likuiditas terhadap 

return on assets baik secara parsial maupun simultan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan aspek penelitian yang ingin diperoleh data 

dan informasinya, baik perhitungan maupun pengukuran, kualitatif maupun 

kuantitatif, dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap 

dan jelas (Sudjana, 2002:5). Populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia yang bernaung di bawah PKPRI dan Disperindagkop 

dan PM di Kabupaten Magelang sebanyak 59. Penelitian ini mengenai aspek 

keuangan yang telah disajikan dalam laporan keuangan, yaitu perhitungan hasil 

usaha dan neraca. 

 

3.1.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi (Sudjana, 2002:5). 

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah populasi target (target 

population), yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. 

Kriteria tersebut adalah: 

a. KPRI yang aktif menjadi anggota PKPRI atau Disperindagkop dan PM di 

Kabupaten Magelang. 

b. KPRI yang menyerahkan laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2008 

ke PKPRI atau Disperindagkop dan PM di Kabupaten Magelang. 
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c. KPRI yang mempunyai usaha pertokoan. 

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 31 KPRI yang berada di 

Kabupaten Magelang  pada tahun 2008. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu: 

a. Efektivitas modal kerja (X1) 

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas modal kerja adalah perputaran modal kerja yang dihitung dengan 

perbandingan antara total penjualan dengan jumlah modal kerja rata-rata. 

Perputaran modal kerja = 
rata-rata kerja modal

bersihpenjualan x 100% 

b. Likuiditas (X2) 

Dalam menghitung tingkat likuiditas pada analisis keuangan sering 

menggunakan rasio lancar (current ratio) yang dinyatakan dalam bentuk : 

Rasio lancar = 
Lancar Hutang
Lancar Aktiva x 100% 

 

3.2.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah return on assets. Cara 

mengukur return on assets (ROA): 

ROA = %100
 Total

SHU
×

assets
 

29
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data pada penelitian ini ialah sebagai berikut : 

a. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa laporan keuangan 

koperasi diantaranya laporan keuangan KPRI berupa neraca dan laporan hasil 

usaha.  

b. Wawancara 

 Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung data 

yang dibutuhkan kepada yang berwenang. Dalam penelitian ini, wawancara 

dilakukan dengan Kepala Bagian Koperasi di Disperindagkop dan PM. 

c. Observasi 

 Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan 

langsung pada objek penelitian, yaitu beberapa KPRI di Kabupaten Magelang. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis data yang digunakan untuk 

menggambarkan dan mendiskripsikan variabel penelitian secara individual, selain 

itu analisis deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk melihat sejauh 

mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan. 

Penggunaan analisis deskriptif ini ditujukan untuk mengetahui gambaran tingkat 

efektivitas modal kerja, likuiditas dan return on assets pada KPRI Kota Semarang 

pada tahun 2008.  
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Variabel independen dalam penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif  

kualitatif yaitu penelitian yang mengungkap besar atau kecilnya suatu pengaruh 

atau hubungan antara variabel-variabel yang bersangkutan kemudian mencoba 

dianalisis (Suharsimi, 2002: 58). Penggunaan metode statistik deskriptif memiliki 

tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang diantaranya 

dilihat dari rata-rata, terendah dan tertinggi. 

Dalam penelitian ini efektivitas modal kerja sebagai variabel independen 

diukur dengan menggunakan rasio perputaran modal kerja dengan klasifikasi 

sebagai berikut: 

a. ≥3,5, dengan nilai 100, kriteria sangat efektif 

b. 2,5 s/d <3,5, dengan nilai 75, kriteria efektif 

c. 1,5 s/d < 2,5, dengan nilai 50, kriteria cukup efektif 

d. 1 s/d <1,5, dengan nilai 25, kriteria kurang efektif 

e. <1, dengan nilai 0, kriteria tidak efektif 

(Kep.Men.No.06/Per/M.KUKM/V/2006) 

Tingkat likuiditas koperasi dihitung dengan membandingkan antara 

aktiva lancar dengan pasiva lancar, dengan kriteria sebagai berikut: 

a. 200% s/d 250%, dengan nilai 100, kriteria likuid 

b. 175% s/d <200% atau >250% s/d 275%, dengan nilai 75, kriteria cukup likuid 

c. 150% s/d <175% atau >275% s/d 300%, dengan nilai 50, kriteria tidak likuid 

(Kep.Men.No.06/Per/M.KUKM/V/2006) 

Tingkat return on assets koperasi dihitung dengan membandingkan sisa 

hasil usaha dengan jumlah modal yang dimiliki, dengan kriteria sebagai berikut: 
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a. ≥10%, dengan nilai 100, kriteria sangat efektif 

b. 7% s/d <10%, dengan nilai 75, kriteria efektif 

c. 3% s/d < 7%, dengan nilai 50, kriteria cukup efektif 

d. 1% s/d <3%, dengan nilai 25, kriteria kurang efektif 

e. <1%, dengan nilai 0, kriteria tidak efektif 

(Kep.Men.No.06/Per/M.KUKM/V/2006) 

 

3.4.2 Analisis Inferensial 

Analisis inferensial merupakan teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi 

(Sugiyono,2007:70). Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis 

dilakukan dengan alat analisis regresi berganda.  

a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh efektivitas modal kerja dan likuiditas terhadap return on 

assets (ROA). 

Dalam melakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, perlu 

digunakan analisis regresi melalui uji t maupun uji F. Tujuan digunakan analisis 

regresi adalah untuk mengetahui variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen, baik secara parsial maupun simultan serta mengetahui besarnya 

dominasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 
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Adapun bentuk model yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu: 

 Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan: 

Y : Return on assets 

a : Konstanta  

b1, b2 : Koefisien persamaan regresi prediktor X1 dan X2 

X1 : Variabel rasio efektivitas modal kerja 

X2 : Variabel rasio likuiditas 

e : Faktor Pengganggu  

 

3.4.3 Uji Prasyarat Regresi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, perlu dilakukan pengujian prasyarat 

analisis regresi dalam statistik parametrik, karena dalam penggunaan statistik 

parametrik, bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel penelitian yang 

akan dianalisis harus membentuk distribusi normal (Sugiyono, 2007:75). Dalam 

penelitian ini dilakukan uji normalitas data untuk apakah data tersebut telah 

memenuhi syarat yaitu apakah data berdistribusi normal atau tidak. 

a. Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel bebas dan 

terikat keduanya mempunyai distribusi normal. Deteksi normalitas dapat 

dilakukan dengan melihat histogram atau grafik Normal P-Plot of Regression 

Standardized Residual dengan melihat persebaran data pada sumbu diagonal atau 

grafik normal. Dasar pengambilan keputusan pengujian ini antara lain: 
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1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis  

menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengubah arah garis 

diagonal maka tidak menunjukkan pola distribusi normal sehingga model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. (Nugroho, 2005: 15). 

 

3.4.4 Uji Asumsi Klasik 

Metode regresi berganda akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak 

bias jika telah memenuhi persyaratan Best Linear Unbiased Estimation (BLUE). 

Oleh karena itu diperlukan adanya uji asumsi klasik terhadap model yang telah 

diformulasikan yang mencakup pengujian sebagai berikut: 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui antara variabel independen yang satu 

dengan independen yang lain dalam regresi saling berhubungan secara sempurna 

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

Konsekuensi bagi model regresi yang mengandung multikolinieritas adalah bahwa 

kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya 

variabel independen, tingkat signifikansi yang digunakan untuk menolak hipotesis 

nol akan semakin besar, akibatnya model regresi yang diperoleh tidak valid untuk 

menaksir variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas 

dalam model regresi adalah melihat nilai tolerance dan lawannya variance 

inflantion factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas 
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lainnya. Nilai cut off yang umumnya digunakan adalah tolerance 0,10 sama 

dengan nilai VIF di atas 10. 

b. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas, artinya varians variabel dalam model tidak sama 

(konstan). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan uji Scatter Plot yang menyatakan bahwa model regresi linier berganda 

tidak terdapat heteroskedastisitas jika: 

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. 

2. Titik-titik data tidak hanya mengumpul di atas dan di bawah saja. 

3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar 

kemudian menyempit dan melebar kembali, (Nugroho, 2005:62-63). 

 

3.4.5 Pengujian Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F statistik) 

Uji F statistik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

signifikan semua variabel independen yang digunakan secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen. Pengujian ini juga dilakukan dengan 

mengukur tingkat signifikansi F hitung, dimana apabila tingkat signifikansi 

tersebut lebih kecil dari α maka berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Uji ini 

digunakan untuk menguji keberartian pengaruh dari seluruh variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 
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Hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

Ha : ρ = 0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari 

variabel independen (X1 dan X2) terhadap variabel dependen (Y). 

Ho : ρ ≠ 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

dari variabel independen (X1 dan X2) terhadap variabel dependen (Y). 

Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan F kritis (Ftabel) 

dengan Fhitung yang terdapat pada tabel analysis of variance. 

Untuk menentukan nilai Ftabel, tingkat signifikansi yang digunakan 

sebesar 5% dengan derajat kebebasan (degree of freedom) df = (n-k) dan (k-1) 

dimana n adalah jumlah observasi, kriteria uji yang digunakan adalah: 

Jika Fhit > Ftabel (k-1, n-k), maka Ha diterima 

Jika Fhit < Ftabel (k-1, n-k), maka Ha ditolak 

 

b. Uji Parsial (Uji t statistik) 

Untuk melakukan hipotesis pertama digunakan uji t. Uji t dilakukan 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t ini dilakukan dengan cara 

menilai tingkat signifikansi t hitung, dimana apabila tingkat signifikansi tersebut 

lebih kecil dari α maka berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis pertama diterima. 

Dalam menentukan nilai t statistik tabel digunakan tingkat signifikansi 

5% dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana n adalah jumlah observasi dan 

k adalah jumlah variabel. 
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Jika thit > ttab (n-k-1), maka Ha diterima 

Jika thit < ttab (n-k-1), maka Ha ditolak 

 

c. Koefisien Determinasi 

Dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda, maka masing-

masing variabel independen yaitu rasio perputaran modal kerja dan likuiditas 

secara parsial dan simultan mempengaruhi return on assets (Y), yang dinyatakan 

dengan adjusted R2 untuk menyatakan koefisien determinasi atau seberapa besar 

pengaruh variabel perputaran modal kerja dan likuiditas secara simultan terhadap 

variabel return on assets (Y), sedangkan r2 untuk menyatakan koefisien 

determinasi parsial variabel independen terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian 

Penjelasan secara deskriptif dari setiap variabel, baik variabel bebas 

(dependen) maupun variabel terikat (independen) dalam penelitian ini ialah 

sebagai berikut : 

a. Efektivitas Modal Kerja 

Efisiensi modal kerja dalam kajian penelitian ini diukur menggunakan 

rasio perputaran modal kerja (Working Capital Turnover), sebab modal kerja 

selalu dalam keadaan operasi atau berputar selama koperasi yang bersangkutan 

dalam keadaan usaha. Semakin pendek periode perputaran modal kerja berarti 

semakin cepat perputarannya atau semakin tinggi tingkat perputarannya. Periode 

perputaran modal kerja tergantung pada berapa lama periode perputaran dari 

setiap komponen dari modal kerja tersebut. Standar minimum perputaran modal 

kerja menurut Keputusan Menteri Koperasi dan UKM, Kep.Men. 

No.06/Per/M.KUKM/V/2006 adalah atau 2,5 kali. Hasil perhitungan perputaran 

modal kerja disajikan pada Tabel 4.1 yang merupakan hasil dari penelitian 

berdasarkan hasil laporan keuangan Rapat Anggota Tahunan KPRI di Kabupaten 

Magelang pada tahun 2008. 
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Tabel 4.1 

Efektivitas Modal Kerja KPRI di Kabupaten Magelang Tahun 2008 

NO KPRI  
Working Capital 

Turnover 
Kriteria 

1 Abdi Negara 0,52 Tidak efektif 

2 Berkah Muntilan 0,51 Tidak efektif 

3 Dwijotomo 2,12 Cukup efektif 

4 Esemu Tidar 0,83 Tidak efektif 

5 Handayani 1,05 Kurang efektif 

6 Kokarda 1,25 Kurang efektif 

7 Kuat Windusari 0,81 Tidak efektif 

8 Mekar Grabag 1,35 Kurang efektif 

9 Puskesmas Salaman 0,56 Tidak efektif 

10 Sadar Dinas Pendidikan 1,07 Kurang efektif 

11 SMPN 1 Grabag 0,42 Tidak efektif 

12 Sempulur Pakis 0,40 Tidak efektif 

13 Sinta Bandongan 0,47 Tidak efektif 

14 SMAN 1 Muntilan 0,18 Tidak efektif 

15 Widodo Dukun 0,70 Kurang efektif 

16 Kartika BPS 1,11 Kurang efektif 

17 Beringin 1,49 Kurang efektif 

18 Kuncup Mekar 0,34 Tidak efektif 

19 Subur Candimulyo 0,45 Tidak efektif 
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20 Bhineka Srumbung 0,72 Tidak efektif 

21 Makaryo BLK 1,08 Kurang efektif 

22 Makmur Kaliangkrik 0,40 Tidak efektif 

23 Dinas Pertanian 1,48 Kurang efektif 

24 Melati SMPN 3 Muntilan 0,42 Tidak efektif 

25 Tanjung Mertoyudan 0,44 Tidak efektif 

26 Sedya Tunggal 0,54 Tidak efektif 

27 Wiku Mungkid 1,15 Kurang efektif 

28 Praktis Secang 0,55 Tidak efektif 

29 Widodo Kajoran 0,48 Tidak efektif 

30 Mekar Salam 0,53 Tidak efektif 

31 Sejahtera Grabag 1,26 Kurang efektif 

Sumber: Data yang telah diolah 

 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Efektivitas Modal Kerja 

 

Kriteria frekuensi % 

≥3,5, dengan nilai 100, kriteria sangat efektif 0 0 

2,5 s/d <3,5, dengan nilai 75, kriteria efektif 0 0 

1,5 s/d <2,5, dengan nilai 50, kriteria cukup efektif 1 3,23 

1 s/d <1,5, dengan nilai 25, kriteria kurang efektif 10 32,26 
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<1, dengan nilai 0, kriteria tidak efektif 20 64,51 

Jumlah 31 100 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat tingkat perputaran modal kerja pada 

KPRI di Kabupaten Magelang. Apabila dihitung, rata-rata perputaran modal kerja 

pada KPRI adalah sebesar 0,80 atau modal kembali setelah 450 hari. Perputaran 

modal kerja tertinggi terdapat pada KPRI Dwijotomo, yaitu sebesar 2,12 kali yang 

berarti bahwa modal kerja akan kembali setelah 170 hari atau 5 bulan 20 hari. 

Perputaran modal kerja terendah terdapat pada KPRI SMAN 1 Muntilan, yaitu 

sebesar 0,18 kali yang berarti modal kembali setelah 2000 hari atau 5 tahun 6 

bulan 20 hari. Jika dilihat dari kriteria yang berlaku menurut Keputusan Menteri 

Koperasi dan UKM, No.06/Per/M.KUKM/V/2006 standar minimal perputaran 

modal kerja adalah 2,5 kali, sedangkan bila dilihat pada tabel 4.2, hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa sebagian besar KPRI memiliki tingkat 

perputaran modal kerja yang tidak efektif karena 20 KPRI (64,51%) memiliki 

perputaran modal kerja kurang dari 2,5 kali. Sebanyak 10 KPRI atau 32,26% dari 

seluruh KPRI termasuk kriteria kurang efektif karena memiliki efektivitas modal 

kerja antara 1 s/d 1,5 kali, sedangkan satu KPRI (3,23%) termasuk kriteria cukup 

efektif. 

 

b. Likuiditas 

likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Salah satu rasio untuk mengukur likuiditas adalah 
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current ratio, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar 

dikalikan 100%. Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan UKM, 

No.06/Per/M.KUKM/V/2006 standar likiditas yang baik atau efektif adalah antara 

200% s/d 250%.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, rasio likuiditas KPRI di 

Kabupaten Magelang pada tahun 2008 disajikan pada Tabel 4.3, sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Likuiditas KPRI di Kabupaten Magelang Tahun 2008 

NO KPRI Likuiditas Kriteria 

1 Abdi Negara 152% Tidak likuid 

2 Berkah Muntilan 211% Likuid 

3 Dwijotomo 372% Tidak likuid 

4 Esemu Tidar 250% Likuid 

5 Handayani 301% Tidak likuid 

6 Kokarda 231% Likuid 

7 Kuat Windusari 110% Tidak likuid 

8 Mekar Grabag 566% Tidak likuid 

9 Puskesmas Salaman 230% Likuid 

10 Sadar Dinas Pendidikan 364% Tidak likuid 

11 SMPN 1 Grabag 157% Tidak likuid 

12 Sempulur Pakis 564% Tidak likuid 

13 Sinta Bandongan 814% Tidak likuid 

14 SMAN 1 Muntilan 446% Tidak likuid 
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15 Widodo Dukun 157% Tidak likuid 

16 Kartika BPS 170% Tidak likuid 

17 Beringin 201% Likuid 

18 Kuncup Mekar 442% Tidak likuid 

19 Subur Candimulyo 141% Tidak likuid 

20 Bhineka Srumbung 185% Cukup likuid 

NO KPRI Likuiditas Kriteria 

21 Makaryo BLK 286% Tidak likuid 

22 Makmur Kaliangkrik 120% Tidak likuid 

23 Dinas Pertanian 201% Likuid 

24 Melati SMPN 3 Muntilan 167% Tidak likuid 

25 Tanjung Mertoyudan 657% Tidak likuid 

26 Sedya Tunggal 202% Likuid 

27 Wiku Mungkid 434% Tidak likuid 

28 Praktis Secang 192% Cukup likuid 

29 Widodo Kajoran 249% Likuid 

30 Mekar Salam 594% Tidak likuid 

31 Sejahtera Grabag 240% Likuid 

Sumber: Data yang telah diolah 

Rata-rata rasio likuiditas KPRI Kabupaten Magelang tahun 2008 sebesar 

303,42%. KPRI Sinta Bandongan mencapai rasio likuiditas tertinggi yaitu sebesar 

814% sedangkan rasio likuiditas terendah dicapai KPRI Kuat Windusari sebesar 
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110%. Tingkat likuiditas pada KPRI di Kabupaten Magelang. dapat dilihat pada 

Tabel 4.4 sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Likuiditas 

Kriteria frekuensi % 

200%s/d250% , Nilai 100 (Likuid) 9 29,03

175%s/d<200% atau >250%s/d275%, Nilai 75 (Cukup likuid 2 6,45 

150%s/d<175% atau >275%s/d300%, Nilai 50 (Tidak likuid) 20 64,52

Jumlah 31 100 

    

Terlihat pada Table 4.4 terdapat 20 KPRI (64,52%) memiliki tingkat 

likuiditas yang tidak likuid, sebanyak 2 KPRI (6,45%) termasuk kriteria cukup 

likuid dan sebanyak 9 KPRI (29,03%) dalam kategori likuid.  

 

c. Return on Assets (ROA) 

Return on assets (ROA) merupakan kemampuan suatu perusahaan 

dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba. 

Perhitungannya ialah sisa hasil usaha (SHU) dibagi dengan total assets dan 

dikalikan 100%. Hasil Perhitungan ROA dapat dilihat Pada Tabel 4.5 : 

Tabel 4.5 

Tingkat Return on Assets (ROA) KPRI Kabupaten Magelang Tahun 2008 

NO KPRI 
Return on assets 

(ROA) 
Kriteria 
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1 Abdi Negara 4,22% Cukup efektif 

2 Berkah Muntilan 5,64% Cukup efektif 

3 Dwijotomo 12,70% Sangat efektif 

4 Esemu Tidar 5,26% Cukup efektif 

5 Handayani 9,08% Efektif 

6 Kokarda 4,08% Cukup efektif 

7 Kuat Windusari 3,73% Cukup efektif 

8 Mekar Grabag 15,83% Sangat efektif 

9 Puskesmas Salaman 2,17% Kurang efektif 

10 Sadar Dinas Pendidikan 5,27% Cukup efektif 

11 SMPN 1 Grabag 3,13% Cukup efektif 

12 Sempulur Pakis 3,87% Cukup efektif 

13 Sinta Bandongan 7,51% Efektif 

14 SMAN 1 Muntilan 9,56% Efektif 

15 Widodo Dukun 2,94% Kurang efektif 

16 Kartika BPS 3,12% Cukup efektif 

17 Beringin 5,62% Cukup efektif 

18 Kuncup Mekar 3,89% Cukup efektif 

19 Subur Candimulyo 4,99% Cukup efektif 

20 Bhineka Srumbung 3,41% Cukup efektif 

21 Makaryo BLK 5,41% Cukup efektif 

22 Makmur Kaliangkrik 8,60% Efektif 
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23 Dinas Pertanian 12,29% Sangat efektif 

24 Melati SMPN 3 Muntilan 5,24% Cukup efektif 

NO KPRI 
Return on assets 

(ROA) 
Kriteria 

25 Tanjung Mertoyudan 11,76% Sangat efektif 

26 Sedya Tunggal 4,88% Cukup efektif 

27 Wiku Mungkid 10,35% Sangat efektif 

28 Praktis Secang 5,71% Cukup efektif 

29 Widodo Kajoran 9,14% Efektif 

30 Mekar Salam 9,80% Efektif 

31 Sejahtera Grabag 4,10% Cukup efektif 

Sumber: Data yang telah diolah 

Rata-rata return on assets pada KPRI di Kabupaten Magelang pada 

tahun 2008 hanya mencapai 6,56% atu cukup efektif. Return on assets tertinggi 

dicapai oleh KPRI Mekar Grabag yaitu sebesar 15,83% yang menunjukkan bahwa 

tiap Rp. 100,00 modal usaha yang dikelola KPRI tersebut mampu menghasilkan 

SHU sebesar 15,83% atau Rp. 15,83 tiap tahun, sedangkan return on assets 

terendah dimiliki oleh KPRI Puskemas Salaman sebesar 2,17% yang berarti setiap 

Rp. 100,00 modal usaha yang dikelola KPRI tersebut hanya mampu menghasilkan 

SHU sebesar 2,17% atau Rp. 2,17 tiap tahun. 

Jika dilihat tingkat return on assets menurut Keputusan Menteri 

Koperasi dan UKM No.06/Per/M.KUKM/V/2006 sebagian besar KPRI memiliki 

return on assets yang cukup efektif terlihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Tingkat Return on Assets pada KPRI 

Kriteria f % 

Sangat efektif  ( %10≥ ) 5 16,14 

Efektif  (7% s/d <10%) 6 19,35 

Cukup Efektif (3% s/d <7%) 18 58,06 

Kurang efektif (1% s/d <3%) 2 6,45 

Tidak efektif (<1%) 0 0 

Jumlah 31 100 

 

Terlihat pada Tabel 4.6 terdapat lima KPRI atau 16,14% memiliki return 

on assets %10≥  dalam kategori sangat efektif . 6 KPRI (19,35%) yang memiliki 

return on assets 7% s/d <10% atau termasuk kategori efektif. 18 KPRI atau 

58,06% termasuk kategori cukup efektif yang memiliki return on assets 3% s/d 

<7%, sedangkan pada kategori kurang efektif sebanyak 2 KPRI atau 6,45% 

memiliki return on assets 1% s/d <3%, serta pada kategori tidak efektif yang 

memiliki return on assets <1% sebanyak 0% (nol). 

 

4.1.2 Analisis Inferensial 

Analisis atau interpretasi dari hasil data penelitian dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution). Analisa 

ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh rasio efektivitas modal 

kerja dan likuiditas terhadap return on assets. 
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a. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh efektivitas modal kerja dan likuiditas terhadap return on 

assets (ROA). Pengaruh efektivitas modal kerja dan likuiditas terhadap return on 

assets dapat diukur dari signifikan tidaknya pengaruh efektivitas modal kerja dan 

likuiditas baik secara simultan maupun parsial terhadap return on assets. 

Pengaruh efektivitas modal kerja dan likuiditas terhadap return on assets dapat 

diketahui dari hasil output SPSS 12.0 dan persamaan regresi yang diperoleh 

sebagai berikut: 

Y =  1,171 + 2,924 X1 + 1,008 X2 

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda tersebut, maka dapat 

diinterpretasikan untuk masing-masing variabel sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta positif menunjukkan bahwa ketika tidak ada perubahan pada 

variabel efektivitas modal kerja dan likuiditas atau konstan, nilai return on 

assets akan naik. 

2. Koefisien regresi efektivitas modal kerja (X1) bertanda positif menandakan 

bahwa jika efektivitas modal kerja naik dengan asumsi variabel lainnya 

(likuiditas) dianggap tetap, maka return on assets akan meningkat. 

3. Koefisien regresi likuiditas (X2) bertanda positif menandakan bahwa jika 

likuiditas naik dengan asumsi variabel lainnya (efektivitas modal kerja) 

dianggap tetap, maka akan menyebabkan kenaikan pada return on assets. 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

4.1.3 Uji Prasyarat Regresi 

Sebelum melakukan uji hipotesis, perlu dilakukan pengujian prasyarat 

analisis regresi dalam statistik parametrik, karena dalam penggunaan statistik 

parametrik, bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel penelitian yang 

akan dianalisis harus membentuk distribusi normal (Sugiyono, 2007:75). Dalam 

penelitian ini dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui apakah data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak. 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel 

independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian 

data menggunakan grafik Normal P-Plot of Regression Standardized Residual. 

Apabila grafik yang diperoleh dari output SPSS 12.0 ternyata titik-titik mendekati 

garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. 

Lebih jelasnya hasil uji normalitas dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut: 

Gambar 4.1 
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4.1.4 Uji Asumsi Klasik 

Bertujuan untuk mengetahui apakah penaksiran dalam regresi merupakan 

penaksir kolinier tak bias terbalik. Untuk membuktikannya dilakukan uji terhadap 

multikolinieritas dan heteroskedastisitas.   

a. Uji Multikolinieritas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui antara variabel independen yang satu 

dengan independen yang lain dalam regresi saling berhubungan secara sempurna 

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

multikolinieritas diketahui dari nilai VIF untuk masing-masing prediktor. 

Persyaratan untuk dapat dikatakan terbebas dari multikolinier adalah apabila nilai 

VIF prediktor tidak melebihi nilai 10 atau pada kondisi toleransi 0,1. Hasil 

pengujian multikolinieritas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients 

 Model 1 

  

  

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF  

X1 0,995 1,005 

X2 0,995 1,005 

 

Terlihat pada Tabel 4.7 nilai toleransi dari masing-masing variabel > 0,1 

dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung multikolinieritas. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program SPSS 12.0, 

diperoleh Pola Scatter Plot dari hasil analisis yang ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

sebagai berikut : 

Gambar 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output menunjukkan hasil penyebaran titik-titik data sebagai berikut :  

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0. 

2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. 

3. Titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang, melebar, menyempit, 

dan melebar kembali. 
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Kesimpulannya ialah bahwa model Scatter Plot ini tidak memiliki gejala 

heteroskedastisitas.  

 

4.1.5 Pengujian Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F statistik) 

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara simultan 

efektivitas modal kerja dan likuiditas terhadap return on assets pada KPRI di 

Kabupaten Magelang dapat dilihat dari hasil uji F. Pengujian secara simultan 

menggunakan uji F dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas Fhitung= 

8,931 dengan signifikansi 0,001. Syarat hipotesis dapat diterima apabila Fhitung > 

Ftabel dan signifikansinya < 0,05. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan 

perhitungan analisis regresi berganda menggunakan program SPSS 12.0 dapat 

dilihat pada tabel ANOVA, output SPSS menunjukkan Fhitung sebesar 8,931 > 

Ftabel sebesar 3,39 dengan signifikansi 0,001 < 0,05, maka variabel bebas 

(efektivitas modal kerja dan likuiditas) secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap return on assets (ROA). 

 

b. Uji Parsial (Uji t statisitik) 

Uji t statistik digunakan untuk menyelidiki masing-masing variabel 

bebas (efektivitas modal kerja dan likuiditas) yang berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat (return on assets). Dalam penelitian ini pengujian 

dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas thitung dengan signifikan 0,05. 

Apabila nilai  thitung > ttabel dan signifikan <0,05 maka dapat disimpulkan terdapat 
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pengaruh yang signifikan secara individual masing-masing variabel.  Hasil uji  ini 

pada output SPSS dapat dilihat pada tabel Coefficients. Berikut ini hasil 

perhitungan pengaruh variabel independen (efektivitas modal kerja dan likuiditas) 

terhadap return on assets secara parsial:  

1. Variabel efektivitas modal kerja (X1) diperoleh nilai thitung (2,553) > ttabel (2,05) 

dan signifikansi 0,016 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

efektivitas modal kerja secara parsial  berpengaruh signifikan terhadap return 

on assets. 

2. Variabel likuiditas (X2) diperoleh nilai thitung (3,537) > ttabel (2,05) dan 

signifikansi 0,001 < 0,05, maka  dapat disimpulkan bahwa variabel likuiditas 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return on assets. 

 

c. Uji Koefisien Determinasi 

Dalam output SPSS, koefisien determinasi terletak pada tabel Model 

Summary dan tertulis  adjusted R square. Berdasarkan hasil SPSS diperoleh nilai  

adjusted R square atau koefisien determinasi adalah 0,346 atau 34,60%. Angka ini 

menunjukkan bahwa efektivitas modal kerja dan likuiditas secara bersama-sama 

mempengaruhi return on assets sebesar 34,60% sedangkan sisanya sebesar 

65,40% dijelaskan faktor–faktor lain yang tidak diteliti. Besarnya pengaruh 

masing-masing variabel bebas terhadap terikat dapat diketahui dari besarnya 

koefisien determinasi secara parsial (r2) dari masing-masing variabel tersebut. 

Besarnya pengaruh efektivitas modal kerja sebesar 0,4352 = 18,92% dan likuiditas 
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sebesar 0,5562 = 30,91%. Berdasarkan hasil tersebut tampak bahwa sumbangan 

variabel likuiditas lebih besar daripada variabel efektivitas modal kerja. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas modal kerja dan likuiditas 

mempunyai pengaruh terhadap return on assets (ROA). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata tingkat perputaran relatif rendah yang disebabkan 

oleh penjualan yang kurang tinggi dibandingkan dengan jumlah modal yang 

tersedia pada koperasi, sehingga modal yang ditanamkan akan lama kembali. 

Tingkat likuiditas pada koperasi juga cukup efektif tetapi tidak baik untuk 

kelangsungan usaha, karena jumlah aktiva yang terlalu kecil atau terlalu besar. 

Aktiva yang terlalu kecil membuat jaminan untuk kewajiban lancar menjadi tidak 

memadai, sedangkan apabila aktiva yang terlalu besar berarti koperasi kurang 

efisien dalam menggunakan aktiva untuk mengoptimalkan laba. 

Beberapa hal di atas tentu akan berpengaruh terhadap return on assets 

(ROA). Salah satu pengaruh dari rendahnya perputaran modal kerja dan kurang 

efektifnya likuiditas ialah koperasi menjadi kurang mampu dalam mencapai 

standar minimal yang telah ditentukan untuk ROA yaitu 7 %. Terbukti dari hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 64,51% KPRI di Kabupaten Magelang memiliki 

ROA di bawah standar minimal.  
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4.2.1.  Pengaruh Efektivitas Modal Kerja terhadap Return on Assets 

Tingkat efektivitas modal kerja pada KPRI di Kabupaten Magelang  

pada tahun 2008 tergolong tidak efektif, karena sebagian besar perputaran modal 

kerja KPRI di Kabupaten Magelang masih di bawah 2,5 kali. Hal ini berarti 

bahwa modal belum dapat kembali secara cepat. Beberapa koperasi yang memiliki 

rasio tingkat perputaran modal kerja di bawah rata-rata atau efektivitas modal 

kerja dalam kategori tidak efektif diindikasikan bahwa koperasi memiliki tingkat 

return on assets yang rendah.  

Rendahnya tingkat perputaran modal kerja disebabkan oleh tidak 

optimalnya penggunaan modal kerja untuk meningkatkan jumlah penjualan. 

Modal koperasi yang sebagian besar dihimpun dari anggota menyebabkan produk 

koperasi juga hanya diminati oleh sebagian besar anggotanya saja. Apabila 

koperasi mampu mendapatkan konsumen yang lebih besar dari kalangan di luar 

anggota, maka modal kerja akan cepat berputar dan cepat kembali. Hal ini dapat 

terlihat pada koperasi yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi, dimana 

koperasi tersebut telah menggunakan usaha pertokoan yang besar dan mempunyai 

banyak pelanggan. Contohnya ialah koperasi Mekar Grabag yang mempunyai 

tingkat ROA sebesar 15,83%. 

Dalam sampel penelitian, terdapat beberapa koperasi yang menunjukkan 

hubungan yang sangat signifikan antara variabel efektivitas modal kerja dengan 

ROA. Misalnya KPRI Dwijotomo yang mempunyai tingkat efektivitas modal 

kerja sebesar 2,12 (cukup efektif) dan ROA sebesar 12,70% (sangat efektif). Dari 

data tersebut dapat diperoleh informasi bahwa ketika tingkat perputaran modal 
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kerja tinggi, maka laba yang dihasilkan juga tinggi. Contoh yang lain adalah KPRI 

Widodo Dukun yang mempunyai tingkat efektifitas modal kerja sebesar 0,70 

(tidak efektif) dan ROA sebesar 2,94% (kurang efektif). Hal tersebut menjelaskan 

bahwa apabila perputaran modal kerja tidak efektif akan menyebabkan laba 

koperasi menjadi rendah. Jadi, kesimpulannya ialah koperasi akan memiliki ROA 

yang optimal apabila koperasi mampu meningkatkan efektifitas modal kerja 

dengan meningkatkan penjualan. Penjualan yang tinggi akan meningkatkan laba 

yang tinggi pula, dengan demikian sisa hasil usaha (SHU) yang dibagikan kepada 

anggota menjadi lebih banyak. 

 

4.2.2. Pengaruh Likuiditas terhadap Return on Assets 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat likuiditas KPRI di 

Kabupaten Magelang tergolong masih belum efektif. Hal tersebut dikarenakan 

perbandinagn antara aktiva lancar dengan passiva lancar tidak efektif. Ada dua hal 

yang menyebabkan keadaan likuiditas koperasi menjadi tidak efektif. Pertama, 

aktiva lancar yang terlalu kecil atau tidak dapat menjamin kewajiban lancar bagi 

koperasi. Terbukti dari 9 KPRI yang mempunyai tingkat likuiditas di bawah 200% 

dan mempunyai tingkat ROA yang relatif kecil. Kedua, aktiva lancar yang terlalu 

besar yang menyebabkan banyak elemen aktiva lancar yang tidak menghasilkan 

laba. Hal ini dapat dilihat pada 3 KPRI yang memilki tingkat likuiditas di atas 

250%, di mana memiliki nilai ROA yang relatif kecil.  

Aktiva lancar dan pasiva lancar akan sangat mempengaruhi besarnya aset 

koperasi. Aktiva lancar cenderung menambah aset koperasi karena berhubungan 
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dengan pendapatan yang diperoleh koperasi, sedangkan aktiva lancar cenderung 

akan mengurangi beberapa elemen aktiva karena berhubungan dengan beban dan 

biaya koperasi. Apabila koperasi dapat mengoptimalkan penggunaan aktiva, maka 

laba yang dihasilkan akan meningkat sehingga akan dapat memenuhi kewajiban 

lancar.  Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa laba yang optimal dapat dicapai 

dengan memperhatikan penggunaan aktiva lancar untuk memenuhi kewajiban 

lancar, dimana jumlah aktiva lancar sebesar dua kali dari kewajiban lancar. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara tingkat likuiditas 

dengan return on assets (ROA). KPRI Widodo Kajoran mempunyai tingkat 

likuiditas sebesar 249% (efektif) dan ROA sebesar 9,14% (efektif). Hal ini 

menunjukkan salah satu gambaran, dimana koperasi dapat menjaga kondisi 

likuiditasnya dan mampu memperoleh nilai ROA yang lebih dari standar minimal. 

Hasil perhitungan pada KPRI Kuat Windusari menunjukkan tingkat likuiditas 

sebesar 110% (tidak efektif) dan ROA sebesar 3,73% (cukup efektif). Hal ini 

memperlihatkan bahwa terlalu sedikitnya jumlah aktiva lancar dibandingkan 

dengan pasiva lancar akan mnghasilkan ROAyang cenderung kecil dan tentu saja 

berada di bawah standar minimal. Dalam penjelasan di atas dapat diperoleh 

informasi bahwa dengan likuiditas yang dijaga dengan baik, maka laba koperasi 

dapat diperoleh secara optimal dan akan meningkatkan nilai ROA. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat efektivitas modal kerja dan tingkat likuiditas pada KPRI di 

Kabupaten Magelang tahun 2008 tergolong tidak efektif atau masih di bawah 

standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM, 

Kep.Men. No.06/Per/M.KUKM/V/2006, sedangkan tingkat return on assets 

(ROA) pada KPRI di Kabupaten Magelang tahun 2008 tergolong cukup 

efektif. 

2. Efektivitas modal kerja mempunyai pengaruh positif terhadap return on 

assets. 

3. Likuiditas mempunyai pengaruh positif terhadap return on assets.  

4. Efektivitas modal kerja dan likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap 

return on assets.  

 

5.2 Saran 

1. Bagi KPRI : 

a. Tingkat efektivitas modal kerja pada KPRI di Kabupaten Magelang 

mempunyai berpengaruh yang signifikan terhadap return on assets, maka 

disarankan agar koperasi dapat meningkatkan jumlah penjualan dengan 
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cara mencari pemasok produk yang memberikan harga terendah dan 

bunga kredit yang rendah pula. Tujuannya ialah agar penjualan pada 

koperasi dapat meningkat dan perputaran modal kerja semakin efektif 

sehingga dapat berpengaruh meningkatkan return on assets (ROA). 

b. Likuiditas pada KPRI di Kabupaten Magelang juga dapat mempengaruhi 

ROA, maka disarankan kepada koperasi untuk mencari pinjaman yang 

sesuai dengan kebutuhan koperasi, tetapi pinjaman tersebut tidak 

mempunyai tanggungan atau bunga yang besar. Pinjaman tersebut dapat 

digunakan untuk menjamin kewajiban lancar karena apabila kondisi 

aktiva lancar lebih besar dari kewajiban lancar, maka return on assets 

yang diperoleh akan optimal. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan faktor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi return on assets (ROA). Misalnya : Efektivitas 

pengendalian kredit diukur dengan rencana kebijakan kredit, analisis 

permohonan kredit, pengawasan kredit dan kolektibilitas kredit di bidang jasa 

pada koperasi. 
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Tabel Perhitungan Efektivitas Modal Kerja pada KPRI di Kabupaten 
Magelang  

Tahun 2008 

 

NO KPRI  Total Penjualan 
(RP) 

Modal Kerja 
Rata-rata 

(Rp) 

Working 
Capital 

Turnover 
Kriteria 

1 Abdi Negara 1.029.187.606,20 1.979.206.935,00 0,52 Tidak efektif 

2 Berkah Muntilan 1.201.444.086,77 2.355.772.719,15 0,51 Tidak efektif 

3 Dwijotomo 458.731.859,30 216.382.952,50 2,12 Cukup efektif 

4 Esemu Tidar 155.912.138,50 187.845.950,00 0,83 Tidak efektif 

5 Handayani 1.087.115.366,40 1.035.347.968,00 1,05 Kurang efektif 

6 Kokarda 288.393.586,25 230.714.869,00 1,25 Kurang efektif 

7 Kuat Windusari 505.985.609,12 624.673.591,50 0,81 Tidak efektif 

8 Mekar Grabag 704.123.182,80 521.572.728,00 1,35 Kurang efektif 

9 Puskesmas Salaman 32.465.986,28 57.974.975,50 0,56 Tidak efektif 

10 Sadar Dinas Pendidikan 66.407.671,62 62.063.244,50 1,07 Kurang efektif 

11 SMPN 1 Grabag 31.459.616,16 74.903.848,00 0,42 Tidak efektif 

12 Sempulur Pakis 438.407.700,80 1.096.019.252,00 0,40 Tidak efektif 

13 Sinta Bandongan 578.129.353,85 1.230.062.455,00 0,47 Tidak efektif 

14 SMAN 1 Muntilan 29.715.871,50 165.088.175,00 0,18 Tidak efektif 

15 Widodo Dukun 718.803.277,50 1.026.861.825,00 0,70 Kurang efektif 

16 Kartika BPS 83.621.934,92 75.335.076,50 1,11 Kurang efektif 

17 Beringin 135.770.888,12 91.121.401,42 1,49 Kurang efektif 

18 Kuncup Mekar 80.172.000,00 235.800.000,00 0,34 Tidak efektif 

19 Subur Candimulyo 75.443.092,65 167.651.317,01 0,45 Tidak efektif 

20 Bhineka Srumbung 43.493.371,34 60.407.460,19 0,72 Tidak efektif 

21 Makaryo BLK 88.849.346,04 82.267.913,00 1,08 Kurang efektif 

22 Makmur Kaliangkrik 56.651.986,80 141.629.967,00 0,40 Tidak efektif 

23 Dinas Pertanian 134.300.112,27 90.743.319,10 1,48 Kurang efektif 

24 Melati SMPN 3 Muntilan 51.431.573,76 122.456.128,00 0,42 Tidak efektif 

25 Tanjung Mertoyudan 418.784.406,04 951.782.741,00 0,44 Tidak efektif 

26 Sedya Tunggal 311.089.645,45 576.091.936,01 0,54 Tidak efektif 

27 Wiku Mungkid 1.222.016.493,70 1.062.623.038,00 1,15 Kurang efektif 

28 Praktis Secang 856.739.358,20 1.557.707.924,00 0,55 Tidak efektif 

29 Widodo Kajoran 487.775.369,71 1.016.198.686,89 0,48 Tidak efektif 

30 Mekar Salam 470.788.227,22 888.279.674,00 0,53 Tidak efektif 

31 Sejahtera Grabag 726.445.312,74 576.543.899,00 1,26 Kurang efektif 
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Tabel Perhitungan Likuiditas pada KPRI di Kabupaten Magelang Tahun 

2008 

NO KPRI Aktiva Lancar 
(Rp) 

Hutang Lancar 
(Rp) Likuiditas Kriteria 

1 Abdi Negara 3.464.953.002,27 2.279.574.343,60 152% Tidak likuid 

2 Berkah Muntilan 8.833.984.482,20 4.186.722.503,41 211% Likuid 

3 Dwijotomo 645.131.387,52 173.422.416,00 372% Tidak likuid 

4 Esemu Tidar 350.906.250,00 140.362.500,00 250% Likuid 

5 Handayani 4.409.518.140,93 1.464.956.193,00 301% Tidak likuid 

6 Kokarda 1.580.707.915,85 684.289.141,06 231% Likuid 

7 Kuat Windusari 745.431.879,50 677.665.345,00 110% Tidak likuid 

8 Mekar Grabag 1.155.059.462,60 204.074.110,00 566% Tidak likuid 

9 Puskesmas Salaman 65.130.864,10 28.317.767,00 230% Likuid 

10 Sadar Dinas Pendidikan 9.480.378.289,20 2.604.499.530,00 364% Tidak likuid 

11 SMPN 1 Grabag 143.253.976,47 91.244.571,00 157% Tidak likuid 

12 Sempulur Pakis 9.048.385.701,84 1.604.323.706,00 564% Tidak likuid 

13 Sinta Bandongan 9.373.433.981,05 1.151.527.516,10 814% Tidak likuid 

14 SMAN 1 Muntilan 253.190.609,70 56.769.195,00 446% Tidak likuid 

15 Widodo Dukun 1.233.327.653,55 785.559.015,00 157% Tidak likuid 

16 Kartika BPS 98.064.656,40 57.685.092,00 170% Tidak likuid 

17 Beringin 139.740.954,63 69.522.863,00 201% Likuid 

18 Kuncup Mekar 424.075.971,80 95.944.790,00 442% Tidak likuid 

19 Subur Candimulyo 576.067.322,85 408.558.385,00 141% Tidak likuid 

20 Bhineka Srumbung 221.426.500,00 119.690.000,00 185% Cukup likuid 

21 Makaryo BLK 314.887.039,72 110.100.363,54 286% Tidak likuid 

22 Makmur Kaliangkrik 179.661.568,79 149.717.973,99 120% Tidak likuid 

23 Dinas Pertanian 870.714.768,27 433.191.427,00 201% Likuid 

24 Melati SMPN 3 Muntilan 191.821.650,25 114.863.263,62 167% Tidak likuid 

25 Tanjung Mertoyudan 1.682.097.560,82 256.027.026,00 657% Tidak likuid 

26 Sedya Tunggal 612.104.522,82 303.022.041,00 202% Likuid 

27 Wiku Mungkid 1.490.791.238,81 343.500.285,44 434% Tidak likuid 

28 Praktis Secang 2.953.788.595,20 1.538.431.560,00 192% Cukup likuid 

29 Widodo Kajoran 1.539.766.292,13 618.380.037,00 249% Likuid 

30 Mekar Salam 1.383.482.525,04 232.909.516,00 594% Tidak likuid 

31 Sejahtera Grabag 1.696.094.880,00 706.706.200,00 240% Likuid 
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Tabel Perhitungan Tingkat Return on Assets (ROA) KPRI Kabupaten 

Magelang Tahun 2008 

 

NO KPRI SHU 
(Rp) 

Total Aktiva 
(Rp) 

Return 
on 

assets 
Kriteria 

1 Abdi Negara 253.478.431,07 6.006.597.892,77 4,22% Cukup efektif 
2 Berkah Muntilan 540.674.936,02 9.586.435.035,82 5,64% Cukup efektif 
3 Dwijotomo 139.555.770,29 1.098.864.333,00 12,70% Sangat efektif 
4 Esemu Tidar 23.126.363,22 439.664.700,00 5,26% Cukup efektif 
5 Handayani 1.139.321.738,05 12.547.596.234,00 9,08% Efektif 
6 Kokarda 69.099.692,90 1.693.619.924,00 4,08% Cukup efektif 
7 Kuat Windusari 49.532.365,29 1.327.945.450,00 3,73% Cukup efektif 
8 Mekar Grabag 211.425.872,27 1.335.602.478,00 15,83% Sangat efektif 
9 Puskesmas Salaman 40.027.091,97 1.844.566.450,00 2,17% Kurang efektif 

10 Sadar Dinas Pendidikan 536.176.925,25 10.174.135.204,00 5,27% Cukup efektif 
11 SMPN 1 Grabag 5.796.933,97 185.205.558,00 3,13% Cukup efektif 
12 Sempulur Pakis 496.793.386,89 12.837.038.421,00 3,87% Cukup efektif 
13 Sinta Bandongan 815.404.238,64 10.857.579.742,20 7,51% Efektif 
14 SMAN 1 Muntilan 31.060.224,90 324.897.750,00 9,56% Efektif 
15 Widodo Dukun 55.934.149,45 1.902.522.090,00 2,94% Kurang efektif 
16 Kartika BPS 3.210.564,15 102.902.697,00 3,12% Cukup efektif 
17 Beringin 10.602.027,99 188.648.184,84 5,62% Cukup efektif 
18 Kuncup Mekar 33.991.642,35 873.821.140,00 3,89% Cukup efektif 
19 Subur Candimulyo 40.839.584,23 818.428.541,75 4,99% Cukup efektif 
20 Bhineka Srumbung 33.214.334,85 974.027.415,00 3,41% Cukup efektif 
21 Makaryo BLK 56.027.871,35 1.035.635.330,00 5,41% Cukup efektif 
22 Makmur Kaliangkrik 37.873.038,74 440.384.171,43 8,60% Efektif 
23 Dinas Pertanian 127.426.892,09 1.036.833.947,00 12,29% Sangat efektif 
24 Melati SMPN 3 Muntilan 43.644.458,64 832.909.516,00 5,24% Cukup efektif 
25 Tanjung Mertoyudan 229.749.768,98 1.953.654.498,17 11,76% Sangat efektif 
26 Sedya Tunggal 101.881.649,02 2.087.738.709,47 4,88% Cukup efektif 
27 Wiku Mungkid 178.335.229,43 1.723.045.695,00 10,35% Sangat efektif 
28 Praktis Secang 212.874.511,45 3.728.100.025,45 5,71% Cukup efektif 
29 Widodo Kajoran 445.007.675,68 4.868.792.950,53 9,14% Efektif 
30 Mekar Salam 153.622.111,57 1.567.572.567,00 9,80% Efektif 
31 Sejahtera Grabag 72.564.737,40 1.769.871.644,00 4,10% Cukup efektif 
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Tabel Persiapan Analisis Regresi

Efektifitas Modal Kerja Likuiditas ROA 

0.52 1.52 4.22 
0.51 2.11 5.64 
2.12 3.72 12.70 
0.83 2.50 5.26 
1.05 3.01 9.08 
1.25 2.31 4.08 
0.81 1.10 3.73 
1.35 5.66 15.83 
0.56 2.30 2.17 
1.07 3.64 5.27 
0.42 1.57 3.13 
0.40 5.64 3.87 
0.47 8.14 7.51 
0.18 4.46 9.56 
0.70 1.57 2.94 
1.11 1.70 3.12 
1.49 2.01 5.62 
0.34 4.42 3.89 
0.45 1.41 4.99 
0.72 1.85 3.41 
1.08 2.86 5.41 
0.40 1.20 8.60 
1.48 2.01 12.29 
0.42 1.67 5.24 
0.44 6.57 11.76 
0.54 2.02 4.88 
1.15 4.34 10.35 
0.55 1.92 5.71 
0.48 2.49 9.14 
0.53 5.94 9.80 
1.26 2.40 4.10 
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Hasil Analisis Regresi 
 
 

Descriptive Statistics

6.5582 3.44253 31
.7961 .44490 31

3.0342 1.78758 31

ROA
Efektivitas Modal Kerja
Likuiditas

Mean Std. Deviation N

 
Correlations

1.000 .341 .497
.341 1.000 -.069
.497 -.069 1.000

. .030 .002
.030 . .355
.002 .355 .

31 31 31
31 31 31
31 31 31

ROA
Efektivitas Modal Kerja
Likuiditas
ROA
Efektivitas Modal Kerja
Likuiditas
ROA
Efektivitas Modal Kerja
Likuiditas

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

ROA
Efektivitas

Modal Kerja Likuiditas

 
Variables Entered/Removedb

Likuiditas,
Efektivitas
Modal
Kerja

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ROAb. 
 

Model Summaryb

.624a .389 .346 2.78430 1.660
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Likuiditas, Efektivitas Modal Kerjaa. 

Dependent Variable: ROAb. 
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ANOVAb

138.465 2 69.232 8.931 .001a

217.065 28 7.752
355.530 30

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Likuiditas, Efektivitas Modal Kerjaa. 

Dependent Variable: ROAb. 
 

 
Coefficients(a) 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. Correlations Collinearity Statistics 

B 
Std. 

Error Beta     Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 1.171 1.393  .841 .408       
  VAR00001 2.924 1.145 .378 2.553 .016 .342 .435 .377 .995 1.005
  VAR00002 1.008 .285 .524 3.537 .001 .497 .556 .522 .995 1.005

a  Dependent Variable: VAR00003 
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Collinearity Diagnosticsa

2.657 1.000 .02 .03 .03
.259 3.204 .00 .43 .51
.084 5.609 .98 .55 .46

Dimension
1
2
3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)
Efektivitas

Modal Kerja Likuiditas

Variance Proportions

Dependent Variable: ROAa. 
 

Residuals Statisticsa

3.5504 11.1205 6.5582 2.14837 31
-1.400 2.124 .000 1.000 31

.523 1.621 .828 .259 31

2.9997 12.2361 6.5303 2.18073 31
-4.15459 5.04963 .00000 2.68989 31

-1.492 1.814 .000 .966 31
-1.594 1.967 .005 1.028 31

-4.74239 5.99320 .02781 3.05855 31
-1.642 2.081 .013 1.052 31

.092 9.205 1.935 2.117 31

.000 .301 .048 .074 31

.003 .307 .065 .071 31

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: ROAa. 
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Charts 
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Dependent Variable: ROA

Histogram
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Dependent Variable: ROA

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Dependent Variable: ROA

Scatterplot


