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Koperasi mempunyai tujuan mulia hendaknya melakukan pengelolaan yang lebih 

baik, salah satunya yaitu memperhatikan aspek produktifnya. Dengan demikian akan 
menempatkan koperasi pada posisi yang sehat. Koperasi dinilai mengalami peningkatan 
atau penurunan tingkat kesehatannya dengan melihat kemampuannya menghasilkan laba, 
atau disebut dengan rentabilitas. Return on assets digunakan sebagai alat untuk 
mengukur rentabilitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adakah pengaruh efisiensi 
modal kerja, likuiditas, solvabilitas dan partisipasi anggota terhadap return on assets 
(ROA) baik secara simultan maupun parsial pada KPRI di Kabupaten Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan KPRI yang 
terdaftar di Kabupaten Semarang yang berjumlah 26 KPRI selama tahun 2006-2007. 
Populasi yang digunakan populasi target yaitu laporan keuangan dari 15 KPRI selama 2 
tahun. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan sampel sensus yang berarti 
sama dengan jumlah populasi sasarannya yaitu laporan keuangan 15 KPRI di Kabupaten 
Semarang selama dua tahun dari 2006-2007 sehingga diperoleh sampel sebanyak 30. 
Variabel independen dalam penelitian ini adalah efisiensi modal kerja (X1), likuiditas 
(X2), solvabilitas (X3) dan partisipasi anggota (X4) sedangkan variabel dependennya 
adalah return on assets (Y). Metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi 
dan data dianalisis dengan analisis regresi berganda, uji hipotesis dan uji asumsi klasik. 

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa secara simultan efisiensi 
modal kerja, likuiditas, solvabilitas dan partisipasi anggota berpengaruh signifikan 
terhadap ROA pada KPRI di Kabupaten Semarang, terbukti dari uji F dengan p value 
sebesar 0,000 Besarnya kontribusi efisiensi modal kerja, likuiditas, solvabilitas dan 
partisipasi anggota terhadap ROA sebesar 47,3%. Sedangkan secara parsial efisiensi 
modal kerja berpengaruh positif signifikan terhadap ROA karena memiliki p value 0,005, 
likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA karena memiliki p value 0,008, 
solvabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA karena memiliki p value 0,002 
dan partisipasi anggota berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dengan p value 
0,000. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa KPRI di Kabupaten Semarang 
memiliki tingkat efisiensi modal kerja dan likuiditas tidak efisien, tingkat solvabilitas 
efisien, tingkat partisipasi anggota kurang baik dan tingkat return on assets cukup efisien. 
Saran yang penulis sampaikan yaitu agar koperasi lebih memperhatikan manajemen 
piutangnya, mengembangkan unit usahanya dan selalu meningkatkan partisipasi 
anggotanya. 
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