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Rentabilitas  ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal 
sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan 
dinyatakan dalam presentase. Rentabilitas merupakan suatu alat untuk menilai 
keberhasilan suatu (perusahaan) koperasi dalam memperoleh laba/SHU. Pada 
dasarnya peningkatan rentabilitas dari periode ke periode menunjukkan adanya 
kemajuan yang dicapai Koperasi, akan tetapi jika kenaikan rentabilitas itu juga diikuti 
dengan kenaikan biaya yang relatif besar dan perputaran modal kerja yang relatif 
lambat maka hal ini menunjukkan belum efektifnya Koperasi dalam mengelola usaha.  

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan informasi keuangan yang 
terdapat di Koperasi Primkopti Kabupaten Blora. Sampel dalam penelitian ini adalah 
informasi keuangan pada tahun 1993 sampai dengan 2007 yang terdapat di Koperasi 
Primkopti Kabupaten Blora.  

Pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas pengendalian 

biaya pada Primkopti di Kabupaten Blora tahun 1993-2007 adalah sebesar 83,92% 
secara umum tingkat perputaran modal kerja pada Primkopti di Kabupaten Blora tidak 
efektif. Rata-rata perputaran modal kerja pada Koperasi Primkopti di Kabupaten 
Blora tahun 1993-2007 adalah 5,90 kali. Rata-rata rentabilitas ekonomi pada tahun 
1993 - 2007 adalah sebesar 7,15%  

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa baik simultan 
maupun parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas pengendalian 
biaya dan tingkat perputaran modal kerja terhadap rentabilitas ekonomi (ROI) sebesar 
54%. 

Mengacu hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan: Pihak pengelola 
koperasi yaitu manajer dan pengurus Primkopti di Kabupaten Blora diharapkan 
meningkatkan efektivitas pengendalian biaya dengan mengelola biaya secara efektif. 
Pengurus dan manajer diharapkan secara efisien menggunakan biaya usaha sehingga 
SHU yang diterima akan lebih besar dan rentabilitas ekonomi juga tinggi.Pengurus 
dan manajer secara aktif berusaha menyediakan barang-barang kebutuhan anggota 
dengan harga yang bersaing sehingga barang yang dijual pada unit pertokoan semakin 
beragam dan volume penjualan meningkat sehingga dapat meningkatkan perputaran 
modal kerja sehingga dapat meningkatkan laba, dan rentabilitas ekonomi. Bagi 
peneliti, perlu adanya penelitian lanjutan yang mengungkap faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi rentabilitas selain efektivitas pengendalian biaya dan tingkat 
perputaran modal kerja. 
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