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ABSTRAK 

 

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PERPUTARAN KREDIT DAN MODAL 

KERJA DENGAN RENTABILITAS PADA KOPERASI SIMPAN  

PINJAM KPRI SMPN 7 SUKOHARJO 

 

Arini Purnamasari, A210100084, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan yang 
signifikan antara perputaran kredit dan modal kerja dengan rentabilitas pada 
Koperasi Simpan Pinjam KPRI SMPN 7 Sukoharjo. Penelitian ini dilakukan di 
Koperasi Simpan Pinjam KPRI SMPN 7 Sukoharjo. Waktu penelitian dilakukan 
antara tanggal 01 Februari – 14 Februari 2013. Populasi adalah keseluruhan subyek 
penelitian.. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan 
Pinjam KPRI SMPN 7 Sukoharjo. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis ratio dan analisis korelasi. 
Analisa ini digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya keeratan hubungan antara 
variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
diketahui bahwa : perputaran kredit KPRI SMPN 7 Sukoharjo pada tahun 2007 – 
2012 sekitar 0,89 – 1,27 kali, sehingga dapat disimpulkan bahwa KPRI SMP 7 
Sukoharjo belum memiliki manajemen yang baik dalam mengelola piutang koperasi. 
Modal kerja yang digunakan KPRI SMPN 7 Sukoharjo mengalami kenaikan dari 
tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa KPRI SMPN 7 Sukoharjo tidak 
mengalami kendala dalam hal permodalan yang digunakan untuk menjalankan unit 
usaha koperasi. Kondisi rentabilitas ekonomi (ROI) pada KPRI SMPN 7 Sukoharjo 
dapat dikatakan masih dibawah standar efisiensi yang ditetapkan oleh Departemen 
Koperasi dan UKM sebesar 10%-14%, rata rata rentabilitas ekonomi adalah sebesar 
3,34% hal ini menunjukkan bahwa tiap Rp. 100 modal usaha yang dikelola KPRI 
mampu menghasilkan SHU sebesar 3,34% atau Rp.3,34 tiap tahun yang berarti juga 
bahwa KPRI SMPN 7 Sukoharjo belum mampu dalam mengelola harta yang dimiliki 
secara efisien Korelasi antara perputaran kredit dengan rentabilitas adalah sebesar 
0,690 sehingga dapat disimpulkan bahwa perputaran kredit dengan rentabilitas 
mempunyai hubungan yang kuat. Korelasi antara modal kerja dengan rentabilitas 
adalah sebesar 0,349 sehingga dapat disimpulkan bahwa perputaran kredit dengan 
rentabilitas mempunyai hubungan yang lemah. 
 
Kata Kunci : SHU, Rentabilitas, Perputaran Kredit, Modal Kerja 
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A. Pendahuluan 

 

Dalam pembangunan dewasa ini bidang ekonomi merupakan penggerak 

utama perekonomian nasional karena melalui pembangunan dapat dihasilkan 

sumber daya dan peluang yang lebih luas bagi pembangunan bidang-bidang 

lainnya. Bidang ekonomi di Indonesia memiliki tiga kekuatan pokok yang 

menyokong stabilnya kondisi ekonomi yaitu, sektor usaha negara, sektor swasta, 

dan yang terakhir sektor koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut diharapkan 

dapat bekerjasama untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Dalam UU. No. 25 tahun 1992 pasal 3 koperasi bertujuan memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut 

membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. 

Koperasi sebagai salah satu dari tiga kekuatan pelaku ekonomi di harapkan 

menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang 

tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945, soko guru perekonomian nasional yang tangguh dan dinamis, serta memiliki 

daya saing yang berkelanjutan. 

Ada banyak koperasi yang ada di Sukoharjo, salah satu koperasi yang 

sekarang ini memberikan kontribusi yang cukup banyak bagi anggotanya ialah 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Tidak dapat dipungkiri jika KPRI 

cukup membantu dan memberikan kemudahan bagi para pegawai negeri yang 

notabene merupakan anggota dari KPRI. KPRI dapat menjalankan fungsi dan 

perannya seperti yang dimaksud dalam pasal 4 UU No 25 tahun 1992 yaitu 

membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota 
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pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

Merujuk dari pendapat Riyanto, (2001:35) besarnya rentabilitas 

merupakan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut. Efisiensi perusahaan dalam hal ini koperasi baru 

dapat diketahui dengan membandingkan laba dengan yang di peroleh perusahaan 

tersebut, atau dengan kata lain ialah menghitung rentabilitasnya. 

Dengan demikian yang harus diperhatikan oleh perusahaan ialah tidak 

hanya bagaimana usaha untuk memperbesar laba tapi yang lebih penting untuk 

mempertinggi rentabilitasnya. Diambil dari alasan tersebut maka bagi perusahaan 

pada umumnya usahanya lebih diarahkan untuk mendapatkan titik rentabilitas 

yang maksimal daripada hanya memperoleh laba yang maksimal. Untuk dapat 

memperoleh rentabilitas yang maksimal dari suatu koperasi tidak lepas dari 

pengelolaan modal kerja dan efisiensi dari pengendalian biayanya. 

Atas dasar permasalahan inilah, penelitian ini dimaksudkan untuk 

melakukan pengujian lebih lanjut temuan-temuan empiris tersebut, maka penulis 

merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Hubungan 

Antara Perputaran Kredit Dan Modal Kerja Dengan Rentabilitas Pada Koperasi 

Simpan Pinjam KPRI SMPN 7 Sukoharjo. 

 

 

B. Metode Penelitian 

 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam KPRI SMPN 7 

Sukoharjo. Waktu penelitian dilakukan antara tanggal 01 Februari – 14 

Februari 2013. 
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2. Populasi, Sampel dan Sampling 

Menurut Arikunto, (2002:115) populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian.. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan 

Pinjam KPRI SMPN 7 Sukoharjo. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Metode Dokumentasi 

b. Metode Wawancara 

4. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

dan memprediksi hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Adapun 

metode analisis data yang digunakan adalah : 

a. Metode Analisis Ratio 

b. Analisis Korelasi 

 

 

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

 

1. Hasil Penelitian 

a. Perputaran Kredit 

 Kredit menurut Hasibuan (2001:87) dalam bukunya yang berjudul 

dasar-dasar perbankan, kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus 

dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian 

yang telah disepakati. 

 Perputaran piutang dalam suatu perusahaan sangatlah baik apabila dalam 

pelaksanaannya tidak mengalami masalah seperti adanya kemacetan 

pembayaran atau telatnya membayar. Berdasarkan perhitungan diatas dapat 

diketahui dalam perputaran piutang pada KPRI SMP 7 Sukoharjo pada tahun 

2007 – 2012 sekitar 0,89 – 1,27 kali. Hal ini belum sesuai dengan standar 

perputaran piutang menurut Harnanto, (2002 : 194) menyatakan bahwa :  
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“Sebagai pedoman dalam rasio ini sebaiknya berputar berkisar antara 10 kali 

hingga 15 kali untuk menentukan rendah atau tingginya perputaran piutang 

yang terjadi selama periode tertentu.” 

 Jumlah perputaran piutang KPRI SMP 7 Sukoharjo yang sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan membuktikan bahwa perputaran piutang yang 

terjadi pada KPRI SMP 7 Sukoharjo cukup baik, dan membuktikan bahwa 

bagian penagihan piutang bekerja dengan cukup baik. Dengan hasil perputaran 

piutang yang tinggi, tentu saja dapat meningkatkan kinerja perusahaan menjadi 

lebih baik dan mendapatkan laba untuk perusahaan yang dikarenakan 

perputaran piutang yang berjalan sudah cukup baik. 

 Dilihat dari perputaran piutang dan sistem penjualan kredit pada KPRI 

SMP 7 Sukoharjo sudah cukup baik. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan 

bisa lebih mengoptimalkan kinerja dari setiap bagian yang terkait dengan 

sistem penjualan kredit yang ada supaya dalam hasil perputaran piutang tidak 

mengalami penurunan. Salah satunya dengan cara memberikan pelayanan dan 

kualitas yang lebih baik kepada pelanggan dan juga dengan cara melakukan 

sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat dalam hal membayar 

tagihan sebelum jatuh tempo. Dengan begitu akan memperlancar penerimaan 

kas dan dapat mengurangi penunggakan karena keterlambatan membayar dari 

piutang sehingga kinerja perusahaan akan meningkat dan lebih baik. 

 Hasil Korelasi antara perputaran kredit dengan rentabilitas adalah 

sebesar 0,690 sehingga dapat disimpulkan bahwa perputaran kredit dengan 

rentabilitas mempunyai hubungan yang kuat, Hal ini berarti perputaran 

kredit mempunyai pengaruh yang kuat terhadap rentabilitas KPRI SMP 7 

Sukoharjo. Setiap terjadi kenaikan atau penurunan angka perputaran kredit, 

akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tinggi rendahnya nilai 

rentabilitas. 

 Analisis korelasi pada penelitian ini selaras dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Nisa Fitria pada tahun 2007 dengan judul penelitian : 

Analisis Efisiensi Modal Kerja Dan Pengaruhnya Terhadap Rentabilitas 
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Ekonomi Pada KPRI Di Semarang. Pada penelitian Nisa, variabel 

perputaran kredit mempunyai pengaruh terhadap rentabilitas. 

 

b. Modal Kerja 

 Menurut Indriyo (2002:35), modal kerja adalah kekayaan atau aktiva 

yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari– 

hari yang selalu berputar dalam periode tertentu. Modal yang dimaksud 

adalah modal kerja netto (aktiva lancar) perusahaan. 

 Modal kerja yang digunakan KPRI SMP 7 Sukoharjo mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa KPRI SMP 7 

Sukoharjo tidak mengalami kendala dalam hal permodalan yang digunakan 

untuk menjalankan unit usaha koperasi. 

 Pengelolaan modal kerja di KPRI SMP 7 Sukoharjo dilaksanakan 

melalui pengelolaan terhadap unsur-unsur aktiva lancarnya dengan tujuan 

dengan tujuan menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan modal kerja yang 

lebih tinggi. 

 Peran aktif anggota KPRI SMP 7 Sukoharjo terhadap kontribusi 

kesejahteraan anggota dapat dilakukan dengan partisipasi anggota koperasi 

itu sendiri. Partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi sangat diharapkan 

peran aktif setiap anggota koperasi, dalam arti anggota tidak hanya selalu 

percaya kepada pengurus terutama dengan laporan-laporan yang diberikan 

pengurus, tetapi benar-benar diperiksa dan diawasi mekanisme jalannya 

usaha koperasi. 

 Keaktifan anggota KPRI SMP 7 Sukoharjo berpartisipasi dalam 

pembiayaan koperasi berupa simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan 

sukarela serta pemanfaatan berbagai potensi pelayanan yang disediakan 

koperasi akan meningkatkan modal koperasi, terutama modal kerja dan 

omzet usaha koperasi. Hal ini tentu akan membuat koperasi akan menjadi 

berkembang lebih baik dan akan menguntungkan anggota terutama dengan 

adanya kenaikan perolehan sisa hasil usaha koperasi. 
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 Dengan keaktifan partisipasi para anggota dalam berkoperasi maka 

kegiatan koperasi dapat berjalan dengan lancar. Semakin banyak transaksi-

transaksi pada koperasi oleh anggota maupun bukan anggota akan semakin 

meningkat pula pendapatan koperasi, sehingga modal kerja koperasi akan 

semakin meningkat pula. Modal kerja inilah yang perlu diperhatikan oleh 

para pengurus koperasi untuk mengelolanya dengan baik, sehingga modal 

kerja itu dapat digunakan secara ekonomis dan efektif untuk pembiayaan 

operasional koperasi sehari-hari. 

 Korelasi antara modal kerja dengan rentabilitas adalah sebesar 0,349 

sehingga dapat disimpulkan bahwa perputaran kredit dengan rentabilitas 

mempunyai hubungan yang lemah. Hal ini berarti modal kerja mempunyai 

pengaruh yang lemah terhadap rentabilitas KPRI SMP 7 Sukoharjo. Setiap 

perubahan modal yang digunakan oleh KPRI SMP 7 Sukoharjo tidak 

mempunyai pengaruh yang berarti terhadap tinggi rendahnya nilai 

rentabilitas. 

 Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Purbo Kusumardani pada tahun 2007 dengan judul penelitian : 

Pengaruh Efisiensi Pengendalian Biaya Dan Tingkat Perputaran Modal 

Kerja Terhadap Rentabilitas Ekonomi Pada KPRI Kota Semarang Tahun 

2005. Penelitian Purbo menghasilkan bahwa perputaran modal kerja 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rentabilitas. 

 

c. Rentabilitas 

 Rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan modal yang digunakan dan dinyatakan 

dalam persen (Riyanto 2001: 36). 

 Kondisi rentabilitas ekonomi (ROI) pada KPRI SMP 7 Sukoharjo 

dapat dikatakan masih dibawah standar efisiensi yang ditetapkan oleh 

Departemen Koperasi dan UKM sebesar 10%-14%, rata rata rentabilitas 

ekonomi adalah sebesar 3,34% hal ini menunjukkan bahwa tiap Rp 100,00 
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modal usaha yang dikelola KPRI mampu menghasilkan SHU sebesar 3,34% 

atau Rp 3,34,00 tiap tahun yang berarti juga bahwa KPRI SMP 7 Sukoharjo 

belum mampu dalam mengelola harta yang dimiliki secara efisien. Untuk 

meningkatkan rentabilitas KPRI SMP 7 Sukoharjo, langkah yang ditempuh 

adalah meningkatkan modal dan melakukan pengelolaan perputaran kredit 

dengan baik. Untuk meningkatkan rentabilitas maka KPRI SMP 7 

Sukoharjo perlu menggunakan modal asing untuk menjalankan usahanya. 

Karena dalam koperasi tidak hanya modal sendiri yang diperlukan, karena 

modal sendiri bersifat terbatas, dengan demikian koperasi membutuhkan 

modal asing untuk menjalankan usahanya. Dengan adanya modal asing 

dalam koperasi diharapkan usaha koperasi dapat tumbuh dan berkembang 

sehingga menghasilkan sisa hasil usaha yang maksimal. 

Tabel Hasil Analisis Korelasi 

 

 

 

 

 

 

 

Ukuran Korelasi Menurut  Sugiyono (2003 ; 216) adalah sebagai berikut : 

a. 0,00 sampai dengan 0,20 berarti korelasi memiliki keeratan sangat lemah 

b. 0,21 sampai dengan 0,40 berarti korelasi memiliki keeratan lemah 

c. 0,41 sampai dengan 0,70 berarti korelasi memiliki keeratan kuat 

d. 0,71 sampai dengan 0,90 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat 

e. 0,91 sampai dengan 0,99 berarti korelasi memiliki keeratan sangat kuat 

sekali 
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f. 1 berarti korelasi sempurna  

Berdasarkan hasil di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Korelasi antara perputaran kredit dengan rentabilitas adalah sebesar 0,690 

sehingga dapat disimpulkan bahwa antara perputaran kredit dengan 

rentabilitas mempunyai hubungan yang kuat. 

b. Korelasi antara modal kerja dengan rentabilitas adalah sebesar 0,349 

sehingga dapat disimpulkan bahwa antara perputaran kredit dengan 

rentabilitas mempunyai hubungan yang lemah. 

 

2. Pembahasan  

a. Perputaran Kredit 

Perputaran piutang dalam suatu perusahaan sangatlah baik apabila dalam 

pelaksanaannya tidak mengalami masalah seperti adanya kemacetan 

pembayaran atau telatnya membayar. Berdasarkan perhitungan diatas dapat 

diketahui dalam perputaran kredit pada KPRI SMP 7 Sukoharjo pada tahun 

2007 – 2012 sekitar 0,89 – 1,27 kali, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

KPRI SMP 7 Sukoharjo belum memiliki manajemen yang baik dalam 

mengelola piutang koperasi. Hal ini belum sesuai dengan standar perputaran 

piutang menurut Harnanto, (2002 : 194) menyatakan bahwa : 

  “Sebagai pedoman dalam rasio ini sebaiknya berputar berkisar antara 

10 kali hingga 15 kali untuk menentukan rendah atau tingginya perputaran 

piutang yang terjadi selama periode tertentu.” 

Jumlah perputaran piutang KPRI SMP 7 Sukoharjo yang belum sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan membuktikan bahwa perputaran piutang 

yang terjadi pada KPRI SMP 7 Sukoharjo belum sesuai dengan standar 

perputaran piutang menurut Harnanto, (2002 : 194), dan membuktikan bahwa 

bagian penagihan piutang belum bekerja dengan baik. Dengan hasil perputaran 

piutang belum tinggi, tentu saja kinerja perusahaan harus lebih baik dan 

mendapatkan laba untuk perusahaan yang dikarenakan perputaran piutang 

yang berjalan belum cukup baik.  
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Dilihat dari perputaran piutang dan sistem penjualan kredit pada KPRI 

SMP 7 Sukoharjo belum cukup baik. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan 

bisa lebih mengoptimalkan kinerja dari setiap bagian yang terkait dengan 

sistem penjualan kredit yang ada supaya dalam hasil perputaran piutang 

tidak mengalami penurunan. Salah satunya dengan cara memberikan 

pelayanan dan kualitas yang lebih baik kepada pelanggan dan juga dengan 

cara melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat dalam 

hal membayar tagihan sebelum jatuh tempo. 

Dengan begitu akan memperlancar penerimaan kas dan dapat 

mengurangi penunggakan karena keterlambatan membayar dari piutang 

sehingga kinerja perusahaan akan meningkat dan lebih baik.  

b. Modal Kerja 

Modal kerja yang digunakan KPRI SMP 7 Sukoharjo mengalami 

kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa KPRI SMP 7 

Sukoharjo tidak mengalami kendala dalam hal permodalan yang digunakan 

untuk menjalankan unit usaha koperasi. 

Pengelolaan modal kerja di KPRI SMP 7 Sukoharjo dilaksanakan 

melalui pengelolaan terhadap unsur-unsur aktiva lancarnya dengan tujuan 

dengan tujuan menghasilkan tingkat efisiensi penggunaan modal kerja yang 

lebih tinggi.  

Peran aktif anggota KPRI SMP 7 Sukoharjo terhadap kontribusi 

kesejahteraan anggota dapat dilakukan dengan partisipasi anggota koperasi 

itu sendiri. Partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi sangat diharapkan 

peran aktif setiap anggota koperasi, dalam arti anggota tidak hanya selalu 

percaya kepada pengurus terutama dengan laporan-laporan yang diberikan 

pengurus, tetapi benar-benar diperiksa dan diawasi mekanisme jalannya 

usaha koperasi. 
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c. Rentabilitas 

Rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan modal yang digunakan dan dinyatakan 

dalam persen (Riyanto 2001: 36). 

Kondisi rentabilitas ekonomi (ROI) pada KPRI SMP 7 Sukoharjo 

dapat dikatakan masih dibawah standar efisiensi yang ditetapkan oleh 

Departemen Koperasi dan UKM sebesar 10%-14%, rata rata rentabilitas 

ekonomi adalah sebesar 3,34% hal ini menunjukkan bahwa tiap Rp 100,00 

modal usaha yang dikelola KPRI mampu menghasilkan SHU sebesar 3,34% 

atau Rp 3,34 tiap tahun yang berarti juga bahwa KPRI SMP 7 Sukoharjo 

belum mampu dalam mengelola harta yang dimiliki secara efisien. 

Untuk meningkatkan rentabilitas KPRI SMP 7 Sukoharjo, langkah 

yang ditempuh adalah meningkatkan modal dan melakukan pengelolaan 

perputaran kredit dengan baik. 

Untuk meningkatkan rentabilitas maka KPRI SMP 7 Sukoharjo perlu 

menggunakan modal asing untuk menjalankan usahanya. Karena dalam 

koperasi tidak hanya modal sendiri yang diperlukan, karena modal sendiri 

bersifat terbatas, dengan demikian koperasi membutuhkan modal asing 

untuk menjalankan usahanya. Dengan adanya modal asing dalam koperasi 

diharapkan usaha koperasi dapat tumbuh dan berkembang sehingga 

menghasilkan sisa hasil usaha yang maksimal. 

 

 

D. Simpulan 

1. Perputaran kredit KPRI SMP 7 Sukoharjo pada tahun 2007 – 2012 sekitar 

0,89 – 1,27 kali, sehingga dapat disimpulkan bahwa KPRI SMP 7 

Sukoharjo belum memiliki manajemen yang baik dalam mengelola piutang 

koperasi. Tingkat perputaran piutang dapat digunakan sebagai gambaran 

keefektivan pengelolaan piutang, karena semakin tinggi tingkat perputaran 

piutang suatu perusahaan berarti semakin baik pengelolaan piutangnya. 
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Tingkat perputarannya piutangnya dapat dipertinggi dengan jalan 

memperketat kebijaksanaan penjualan kredit, misalnya dengan jalan 

memperpendek jangka waktu pembayaran. 

2. Modal kerja yang digunakan KPRI SMP 7 Sukoharjo mengalami kenaikan 

dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa KPRI SMP 7 Sukoharjo 

tidak mengalami kendala dalam hal permodalan yang digunakan untuk 

menjalankan unit usaha koperasi. Karena modal kerja merupakan salah satu 

masalah kebijaksanaan keuangan yang dihadapi KPRI. Manajemen modal 

kerja yang baik sangat penting dalam bidang keuangan karena kesalahan 

dalam mengelola modal kerja dapat mengakibatkan kegiatan operasional 

koperasi menjadi terhambat atau terhenti. Sehingga, peranan modal kerja 

dalam koperasi sangat penting, apalagi dihubungkan dengan situasi 

keuangan yang akan dihadapi koperasi di masa yang akan datang. 

3. Rentabilitas Ekonomi sering digunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan modal suatu koperasi yang diukur dengan cara 

membandingkan laba usaha dengan modal yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persen (%). 

Kondisi rentabilitas ekonomi (ROI) pada KPRI SMP 7 Sukoharjo dapat 

dikatakan masih dibawah standar efisiensi yang ditetapkan oleh 

Departemen Koperasi dan UKM sebesar 10%-14%, rata rata rentabilitas 

ekonomi adalah sebesar 3,34% hal ini menunjukkan bahwa tiap Rp 100,00 

modal usaha yang dikelola KPRI mampu menghasilkan SHU sebesar 

3,34% atau Rp 3,34 tiap tahun yang berarti juga bahwa KPRI SMP 7 

Sukoharjo belum mampu dalam mengelola harta yang dimiliki secara 

efisien. 

4. Korelasi antara perputaran kredit dengan rentabilitas adalah sebesar 0,690 

sehingga dapat disimpulkan bahwa perputaran kredit dengan rentabilitas 

mempunyai hubungan yang kuat. Korelasi antara modal kerja dengan 

rentabilitas adalah sebesar 0,349 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

perputaran kredit dengan rentabilitas mempunyai hubungan yang lemah. 
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