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ABSTRAK 
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Aktiva terhadap Rentabilitas Ekonomi (Studi Kasus pada Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Blora Tahun 2006-2008)”. 
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Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal 

sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan 

dinyatakan dengan persentase. Masalah rentabilitas adalah penting daripada masalah 

laba, karena laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa kinerja KPRI telah 

berjalan efisien. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: Apakah likuiditas, solvabilitas dan perputaran aktiva berpengaruh 

terhadap rentabilitas ekonomi KPRI di Kabupaten Blora tahun 2006-2008 secara 

simultan dan secara parsial. Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

Mengetahui pengaruh likuiditas, solvabilitas dan perputaran aktiva terhadap rentabilitas 

ekonomi KPRI di Kabupaten Blora tahun 2006-2008 secara simultan dan secara parsial. 

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan KPRI yang  terdaftar 

sebagai anggota PKP-RI Kabupaten Blora tahun 2006-2008 yang dibatasi oleh kriteria 

tertentu. Berdasarkan data PKP-RI diperoleh populasi 33 KPRI selama 3 tahun, sehingga 

diperoleh jumlah 99 observasi. Variabel bebas penelitian ini adalah likuiditas, solvabilitas 

dan perputaran aktiva, sedangkan variabel terikat adalah rentabilitas ekonomi. Likuiditas 

diproksikan dengan current ratio, solvabilitas diproksikan dengan debt to equity ratio, 

perputaran aktiva diproksikan dengan total assets tornover dan rentabilitas ekonomi 

diproksikan dengan return on assets. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode dokumentasi. Analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 

dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan secara simultan CR, DER dan TATO berpengaruh 

signifikan terhadap ROA. Secara parsial CR dan DER berpengaruh signifikan negatif 

terhadap ROA dan TATO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.  

Simpulan dari penelitian ini yaitu secara simultan ada pengaruh signifikan antara 

CR, DER dan TATO terhadap ROA KPRI. Secara parsial CR dan DER berpengaruh 

signifikan negatif terhadap ROA dan TATO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Saran bagi KPRI yaitu berusaha menjaga tingkat likuiditas agar tidak terlalu tinggi, 

mempertahankan solvabilitas pada tingkat yang efisien dan meningkatkan perputaran 

aktivanya. 

 

 


