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Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip atas asas kekeluargaan. Obyek 
dalam penelitian ini adalah PRIMKOPAD S.03 Kesdam IV Diponegoro Semarang. 

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah adakah pengaruh antara 
efisiensi modal kerja, likuiditas, solvabilitas terhadap profitabilitas pada Primer Koperasi 
Angkatan Darat (PRIMKOPAD) Kesdam IV Diponegoro Semarang baik secara parsial maupun 
simultan. Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh efisiensi 
modal kerja, likuiditas, solvabilitas terhadap profitabilitas pada PRIMKOPAD S.03 KESDAM 
IV. 

Populasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan 
seperti laporan Rugi Laba dan Neraca dalam bentuk bulanan periode Januari sampai Desember 
selama tahun 2004 sampai dengan 2008. Variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas 
dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari Efisiensi Modal Kerja(X 1 ), 
Likuiditas(X 2 ) dan Solvabilitas(X 3 ). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian yaitu 
Profitabilitas (Y). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi, metode 
wawancara dan metode kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif dan analisis statistik.  

Hasil penelitian secara simultan diperoleh nilai F hitung  sebesar 8.751 dengan tingkat 
signifikansi 0.000, maka dapat dikatakan bahwa Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas dan 
Solvabilitas secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil 
koefisien determinasi yaitu besarnya kontribusi X 1 , X 2  dan X 3  yaitu sebesar 28.3 %, sedangkan 
sisanya sebesar 71.7 % dijelaskan oleh faktor lain di luar modal kerja seperti misalnya 
perputaran aktiva. Dari uji parsial diperoleh hasil bahwa variabel efisiensi modal kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dengan t hitung  sebesar -1.609 dan 
tingkat signifikansi sebesar 0.000, variabel likuiditas tidak ada pengaruh dan tidak signifikan 
terhadap profitabilitas dengan t hitung  sebesar 3.850 dan tingkat signifikansi sebesar 0.113, 
sedangkan variabel solvabilitas tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas 
dengan t hitung  sebesar 1.739 dan tingkat signifikansi sebesar 0.088. 
 


