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Rentabilitas mempunyai arti yang penting bagi badan usaha yaitu 
rentabilitas dapat mencerminkan kemampuan badan usaha dalam menghasilkan 
keuntungan maka dengan demikian tingkat rentabilitas yang tinggi dapat 
merupakan pencerminan efisiensi penggunaan modal yang tinggi. Kondisi yang 
sebenarnya di lapangan menujukkan tingkat rentabilitas ekonomi KPRI di 
Kabupaten Demak belum sepenuhnya rendabel. Hal ini terlihat dari tingkat 
rentabilitas ekonomi yang masih di bawah tingkat suku bunga tahun 2008-2009. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah likuiditas, solvabilitas, 
perputaran modal kerja, efisiensi pengendalian biaya dan size mempengaruhi 
rentabilitas ekonomi baik secara simultan dan parsial. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua KPRI di Kabupaten Demak  
yang berjumlah 52 KPRI. Sampel diambil secara random sampling yaitu 35 
dengan periode 2 tahun. Variabel penelitian terdiri dari likuiditas, solvabilitas, 
perputaran modal kerja, efisiensi pengendalian biaya, size dan rentabilitas 
ekonomi. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diambil dengan teknik 
dokumentasi. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan 
program SPSS 16.0. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial likuiditas dan size 
tidak berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi, sedangkan secara simultan 
likuiditas, solvabilitas, perputaran modal kerja, efisiensi pengendalian biaya dan 
size mempengaruhi rentabilitas ekonomi. Kontribusi pengaruh masing-masing 
variabel independen (likuiditas, solvabilitas, efisiensi pengendalian biaya dan size 
perusahaan) terhadap variabel dependen (rentabilitas ekonomi) adalah sebesar 
3,61%; 7,73%; 18,58%; 64,32% dan 4,62%. Besarnya Adjusted R2 adalah 0,728. 
Hal ini berarti bahwa 72,8% variasi rentabilitas ekonomi dapat dijelaskan oleh 
variasi lima variabel independen.  

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu secara parsial likuiditas dan size 
tidak berpengaruh terhadap rentabilitas ekonomi, sedangkan secara simultan 
likuiditas, solvabilitas, perputaran modal kerja, efisiensi pengendalian biaya dan 
size mempengaruhi rentabilitas ekonomi. Saran bagi KPRI, hendaknya 
memperhatikan jumlah aktiva lancarnya terutama piutang. Sebaiknya pihak KPRI 
memberikan pinjaman dengan waktu yang tidak terlalu lama dan melakukan 
penagihan secara aktif sehingga efisiensi penggunaan piutang koperasi dapat 
tercapai dan pencapaian rentabilitas ekonomi akan rendabel. 

 
 


