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Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 
selama periode tertentu. Profitabilitas digunakan untuk mengukur kesuksesan 
perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif, termasuk  
koperasi. Profitabilitas perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan 
antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva. 
Permasalahan yang muncul karena adanya fenomena gap antara harapan dan 
kenyataan yaitu tingkat profitabilitas yang kurang profitabel. Permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh  antara efisiensi 
pengendalian biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size terhadap 
profitabilitas pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009 baik secara 
simultan maupun parsial.  

Populasi penelitian ini adalah 79 KPRI di Kabupaten Sragen. Sampel yang 
diambil adalah 44 KPRI dengan menggunakan metode acak atau random 
sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas yang berupa 
efisiensi pengendalian biaya (X1), perputaran modal kerja (X2), likuiditas (X3), 
leverage (X4) dan size (X5), serta variabel terikat yang berupa profitabilitas (Y) 
pada KPRI di Kabupaten Sragen tahun 2008-2009. Data yang digunakan berupa 
data sekunder yag diambil dengan teknik dokumentasi. Metode analisis data 
menggunakan metode analisis deskriptif, analisis regresi berganda, uji inferensial 
data dan uji hipotesis. 

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa efisiensi pengendalian 
biaya, perputaran modal kerja, likuiditas, leverage dan size secara simultan 
mempengaruhi profitabilitas pada KPRI diKabupaten Sragen tahun 2008-2009 
sebesar 33,7% sedangkan sisanya (66,3%) dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini. Secara parsial, efisiensi pengendalian biaya dan 
leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sedangkan perputaran 
modal kerja, likuiditas dan size tidak berpengaruh signifikan  terhadap 
profitabilitas. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah efisiensi pengendalian biaya dan 
leverage berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas sedangkan perputaran 
modal kerja, likuiditas dan size tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Saran 
yang dapat diberikan penulis adalah hendaknya memperbaiki kinerja agar kondisi 
keuangan koperasi membaik dengan cara meningkatkan profitabilitas dan 
memanfaatkan aktiva yang tidak produktif. Mengungkap faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi profitabilitas. 


