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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kondisi return on 
assets (ROA) pada KPRI di Kabupaten Magelang pada tahun 2008 masih di 
bawah standar minimal yang ditetapkan yaitu 7% dan adanya perbedaan hasil 
peneltian terdahulu. Permasalahan yang diambil ialah bagaimana kondisi dan 
pengaruh Efektivitas Modal Kerja dan Likuiditas terhadap ROA baik secara 
parsial maupun secara simultan. Tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui dan menganalisis tingkat Efektivitas modal kerja, likuiditas, dan ROA 
pada KPRI di Kabupaten Magelang serta untuk memperoleh data empiris ada 
tidaknya pengaruh Efektivitas modal kerja dan Likuiditas terhadap ROA pada 
KPRI di Kabupaten Magelang.  

Metode dalam penelitian ini meliputi populasi dan sampel. Populasinya 
yaitu berupa laporan keuangan (neraca dan rugi laba) tahunan setiap KPRI di 
Kabupaten Magelang pada tahun 2008. Sampel penelitian ini adalah populasi 
sasaran yaitu KPRI yang memenuhi kriteria aktif sebagai anggota dan 
menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada PKPRI atau Disperindagkop dan 
PM Kabupaten Magelang serta mempunyai usaha pertokoan. Variabel dalam 
penelitian ini meliputi variabel bebas (independent variabel) dan variabel terikat 
(dependent variabel). Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari Efektivitas 
modal kerja (X1) dan likuiditas (X2), sedangkan variabel terikatnya yaitu ROA 
(Y). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi, 
metode wawancara dan metode observasi. Metode analisis data dalam penelitian 
ini yaitu analisis regresi linier berganda.  

Hasil persamaan regresi yaitu Y =  1,171 + 2,924 X1 + 1,008 X2. 
Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diperoleh nilai Fhitung sebesar 8,931 dengan 
signifikansi 0,001, maka dapat dikatakan bahwa Efektivitas Modal Kerja, dan 
Likuiditas secara simultan/bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Hasil uji 
parsial (uji t) menyatakan bahwa variabel efektivitas modal kerja berpengaruh 
positif signifikan terhadap ROA dengan thitung sebesar 2,553 dan tingkat 
signifikansi sebesar 0,016, sedangkan variabel Likuiditas juga berpengaruh positif 
signifikan terhadap ROA dengan thitung sebesar 3,537 dan tingkat signifikansi 
0,001. Hasil koefisien determinasi adalah besarnya kontribusi X1 dan X2 terhadap 
Y sebesar 34,60%, sedangkan sisanya 65,40% dijelaskan oleh faktor lain diluar 
model. Koefisien determinasi secara parsial (r2) dari masing-masing variabel 
tersebut ialah efektivitas modal kerja 18,92% dan likuiditas 30,91%. 

Berdasarkan hasil penelitian, diajukan saran kepada KPRI yaitu untuk 
meningkatkan jumlah penjualan dengan cara mencari pemasok produk yang 



memberikan harga terendah dan bunga kredit yang rendah pula serta mencari 
pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan koperasi, tetapi pinjaman tersebut tidak 
mempunyai tanggungan atau bunga yang besar. 
 


