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Kata Kunci : Efisiensi Penggunaan Modal Kerja Pada KPRI Kandepag 

.Tujuan pendirian koperasi adalah mensejahterakan anggota pada khususnya 
dan masyarakat pada umumnya. Meskipun demikian, sebagai badan usaha  koperasi 
tetap bertujuan mencari laba. Dari kegiatan usahanya, koperasi akan menghasilkan 
laporan keuangan yang dapat dianalisis. Dari hasil analisis, kita dapat mengetahui 
efisiensi penggunaan modal kerja di KPRI Kandepag.  Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tingkat rasio likuiditas, aktivitas, 
rentabilitas dan efisiensi penggunaan modal kerja di KPRI Kandepag Kabupaten 
Kudus ?. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengukur rasio likuiditas, Untuk mengukur 
tingkat rasio aktivitas, Untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan modal kerja 
(rasio rentabilitas) KPRI KANDEPAG  Kabupaten Kudus. 

Obyek penelitian ini adalah KPRI KANDEPAG Kabupaten 
Kudus.Pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi,studi pustaka 
dan wawancara.Data yang telah terkumpul kemudian disajikan secara diskriptif 
kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan analisis kuantitatif selanjutnya 
disusun secara sistematis kedalam tugas akhir.  

Setelah diadakan analisis efisiensi modal kerja KPRI KANDEPAG Kabupaten 
Kudus diperoleh hasil Current Ratio tahun 2002 adalah 146,31; tahun 2003 adalah 
141.89; tahun 2004 adalah 130,88. Ratio cepat tahun 2002 adalah 41,9%; tahun 2003 
adalah 38,38%; tahun 2004 adalah 27,49%. Ratio Aktivitas : periode perputaran 
piutang tahun 2002 adalah 41 bulan; tahun 2003 adalah 42 bulan; tahun 2004 adalah 
37 bulan. Perputaran modal kerja serta periode perputarannya tahun 2002 adalah0,73 
kali; tahun 2003 adalah 0,72 kali; tahun 2004 adalah 0,79 kali. Rentabilitas modal 
kerja tahun 2002 adalah 7,38; tahun 2003 adalah 14,17; tahun 2004 adalah 17,1. 

Simpulan dari penelitian ini bahwa tingkat efisiensi penggunaan modal kerja 
KPRI KANDEPAG Kabupaten Kudus tahun 2002-2004 bila dibandingkan dengan 
standar pengukuran yang telah ditetapkan adalah : satu rasio likuiditasnya tidak 
efisien; rasio aktivitasnya adalah cukup efisien dan rasio rentabilitasnya adalah cukup 
efisien. Atas hasil penelitian disarankan agar pengelolaan modal kerja KPRI 
KANDEPAG Kabupaten Kudus diadakan pembaharuan dalam manajemen modal 
kerja yaitu dengan meningkatkan efektivitas dalam penagihan piutang, terutama 
piutang yang jatuh tempo. Selain itu koperasi juga dapat mengurangi biaya 
operasional yang kurang perlu untuk mendapatkan sisa hasil usaha yang lebih 
maksimal. 
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