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 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 
selama periode tertentu. Profitabilitas ini sering digunakan untuk mengukur 
kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif, 
termasuk juga KPRI. Profitabilitas perusahaan dapat diketahui dengan 
memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan 
jumlah aktiva atau jumlah modal tersebut, pada penelitian ini dengan 
membandingkan aktivanya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 
:(1) Mengetahui keadaan efektivitas pengendalian biaya pada KPRI di Kota Tegal 
tahun 2006-2007,(2) Mengetahui keadaan efisiensi modal kerja pada KPRI di 
Kota Tegal tahun 2006-2007, (3) Mengetahu i kondisi Profitabilitas pada KPRI di 
Kota Tegal tahun 2006-2007, (4) Mengetahui seberapa besar pengaruh antara 
efektivitas pengendalian biaya dan efisiensi modal kerja terhadap profitabilitas 
Populasi penelitian ini adalah 30 KPRI di Kota Tegal. Sampel yang diambil 
adalah 24 KPRI, dan pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode acak 
atau random sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas yang 
berupa efektivitas pengendalian biaya (X1), dan efisiensi modal kerja (X2) serta 
variabel terikat yang berupa profitabilitas (Y) pada KPRI di Kota Tegal tahun 
2006-2007. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi 
dan studi pustaka. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode 
analisis deskriptif, analisis regresi berganda, uji kualitas data dan uji hipotesis. 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diketahui bahwa efektivitas 
pengendalian biaya dan efisiensi modal kerja secara simultan mempengaruhi 
profitabilitas pada KPRI di Kota Tegal tahun 2006-2007. Efektivitas pengendalian 
biaya dan Efisiensi modal kerja secara simultan memberikan sumbangan sebesar 
13,9% terhadap profitabilitas sedangkan sisanya (86,1%) dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Efektivitas pengendalian 
biaya secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas dan pengaruhnya negatif, 
sedangkan efisiensi modal kerja secara parsial tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas dan pengaruhnya negatif. 
 Saran yang dapat diberikan penulis adalah hendaknya tetap menjaga 
efektivitas pengendalian biaya dengan efektif. Pengelolaanya hendaknya modal 
kerja harus dapat lebih ditingkatkan efisiensinya agar profitabilitas pada KPRI di 
Kota Tegal semakin meningkat. Mengugkap faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi efektivitas pengendalain biaya dan efisiensi modal kerja apabila 
melakukan penelitian selanjutnya. 
 


