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