
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 

badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas 

kekeluargaan. Selain itu koperasi juga didefinisikan sebagai organisasi 

ekonomi yang berwatak sosial dan dikelola berdasarkan kekeluargaan. Tujuan 

dari koperasi adalah untuk 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.  

Dalam sistem perekonomian yang berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945, koperasi merupakan salah satu dari tiga kekuatan perekonomian yang 

saling terkait yaitu perekonomian negara, swasta dan koperasi. Dalam UUD 

1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun 

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan bukan 

kemakmuran orang seorang yang diutamakan, dan bangunan yang sesuai 

dengan itu adalah koperasi. Koperasi sebagai salah satu sektor kekuatan 

ekonomi diharapkan dapat dijadikan sebagai soko guru perekonomian 

Indonesia, karena koperasi merupakan suatu badan usaha yang sesuai dengan 
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demokrasi ekonomi bangsa Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

kesejahteraan rakyat. 

Koperasi sebagai badan usaha, selain bertujuan memenuhi kebutuhan 

anggota, koperasi juga mempunyai tujuan yaitu mencapai keuntungan 

(laba/Sisa Hasil Usaha). Keuntungan itu dirasakan sangat penting demi 

kelangsungan dan perkembangan kegiatan usaha, sehingga didalamnya 

tersirat suatu efisiensi, dimana hal ini merupakan makna organisasi ekonomi. 

Perolehan laba dapat dilihat dari efisiensi badan usaha menggunakan 

modalnya secara efisien dan mampu memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) 

yang besar sehingga koperasi tidak akan mengalami kesulitan keuangan 

dalam mengembalikan hutangnya dan jika terjadi kebutuhan dana secara 

mendadak. Dengan mengetahui rasio dasar dalam analisis keuangan yang 

salah satunya adalah rasio rentabilitas, sehingga dapat diketahui tingkat 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode 

tertentu.  

Laba yang besar belum merupakan suatu ukuran bahwa koperasi itu 

telah bekerja secara efisien. Efisiensi suatu koperasi baru dapat diketahui 

dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal 

yang menghasilkan laba tersebut atau dengan kata lain adalah menghitung 

rentabilitasnya. Dengan demikian yang harus diperhatikan oleh koperasi 

adalah tidak hanya bagaimana usaha untuk memperbesar laba, tetapi yang 

lebih penting adalah usaha untuk mempertinggi rentabilitasnya.  
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Rentabilitas menurut Gitosudarmo (2012: 218) adalah kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan laba atau keuntungan dari seluruh modal yang 

dimilikinya. Rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti 

kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan 

sebagainya. Rentabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara 

laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Artinya 

rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba 

selama periode tertentu. 

Rentabilitas erat kaitannya dengan penggunaan modal. Komposisi 

modal kerja yang tepat akan berpengaruh kepada tingkat rentabilitas. Tingkat 

rentabilitas yang rendah bila dihubungkan dengan modal kerja dapat 

menunjukkan kemungkinan rendahnya volume penjualan dibanding dengan 

ongkos yang digunakan. Sehingga untuk menghindari itu, diharapkan 

komposisi modal kerja yang tepat akan berpengaruh pada tingkat rentabilitas, 

dimana perusahaan yang dikatakan tinggi rentabilitas berarti tinggi pula 

efisiensi penggunaan modal kerja yang digunakan perusahaan tersebut. Akan 

tetapi dengan modal kerja yang tinggi belum tentu perusahaan akan 

mendapatkan rentabilitas yang tinggi pula (Syafri, 2006: 27). 

Sebagaimana bentuk perusahaan lainnya, penyelenggaraan koperasi 

tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan modal kerja. Menurut Menuh 

(2008: 34) modal kerja adalah aktiva lancar yang digunakan dalam kegiatan 

operasional dan selalu berputar dalam periode tertentu. Periode perputaran 
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modal kerja (Working Capital Turnover periode) dimulai dari saat dimana 

kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat 

dimana kembali lagi menjadi kas. Periode perputaran modal kerja adalah 

tergantung pada berapa lama periode perputaran dari masing-masing 

komponen dari modal kerja tersebut.  

Koperasi membutuhkan modal kerja untuk membiayai kegiatan 

operasi sehari-hari, misalnya untuk memberikan persekot pembelian, tanah, 

membayar upah buruh, gaji pegawai dan lain-lain. Dimana uang atau dana 

yang dikeluarkan itu dihadapkan dapat kembali masuk dalam koperasi dalam 

waktu yang pendek melalui hasil penjualan produknya. Uang yang dihasilkan 

dari hasil penjualan tersebut akan segera dikeluarkan lagi untuk membiayai 

kegiatan selanjutnya. Dengan demikian dana tersebut akan terus berputar 

setiap periode selama hidup koperasi.  

Kebutuhan modal kerja harus direncanakan dengan sebaik-baiknya 

oleh koperasi. Koperasi harus dapat merencanakan dengan baik besarnya 

jumlah modal kerja yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, 

karena jika terjadi kelebihan atau kekurangan dana hal ini akan 

mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Jika perusahaan kelebihan 

modal kerja akan menyebabkan banyak dana yang menganggur, sehingga 

dapat memperkecil profitabilitas. Sedangkan apabila kekurangan modal kerja, 

maka akan menghambat kegiatan operasional perusahaan (Supriyadi dan 

Fazriani, 2011: 17). 
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Faktor modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya manajemen 

modal kerja yang tidak produktif, dan tentu saja hal ini akan menimbulkan 

kerugian bagi koperasi. Karena keuntungan yang sebenarnya dapat diperoleh 

dari modal kerja hilang. Demikian pula sebaliknya, apabila modal kerja yang 

dimiliki tidak cukup, maka hal ini akan dapat mengganggu kelancaran 

kegiatan operasi koperasi. Koperasi akan mampu menjalankan kegiatan 

usahanya dengan baik dan dapat menghindari kemungkinan bahaya dibidang 

keuangan apabila koperasi mempunyai modal kerja yang cukup, sesuai 

kebutuhan koperasi dan akan mampu meningkatkan rentabilitas koperasi. 

Ada tiga komponen modal kerja yaitu kas, piutang, dan persediaan. 

Ketiga komponen modal kerja tersebut dapat dikelola dengan cara yang 

berbeda untuk memaksimalkan profitabilitas atau untuk meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan (Lazaridis dan Tryfonidis, 2006: 11). Kas 

merupakan bentuk aktiva yang paling likuid, yang bisa dipergunakan segera 

untuk memenuhi kewajiban financial perusahaan. Selanjutnya piutang timbul 

karena adanya penjualan kredit, semakin besar penjulan kredit maka semakin 

besar pula investasi dalam piutang dan akibatnya risiko atau biaya yang akan 

dikeluarkan akan semakin besar pula. Komponen modal kerja yang lain 

dalam penelitian ini adalah persediaan yang merupakan elemen utama dari 

modal kerja, karena jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan, jenis 

persediaan yang ada dalam perusahaan akan tergantung dari jenis perusahaan 

(Wiagustini, 2010:148) 
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Perputaran kas, piutang dan persediaan dapat digunakan untuk menilai 

kemampuan koperasi dalam mengelola modal kerja secara efisien. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Syafri (2006: 28) yang menyatakan bahwa semakin 

tinggi tingkat perputaran kas dan piutang semakin tinggi pula tingkat 

rentabilitas ekonomisnya. Perputaran kas menunjukkan kecepatan 

berputarnya kas menjadi kas kembali dalam jangka waktu satu tahun. 

Perputaran piutang menunjukkan kecepatan pelunasan piutang menjadi kas 

kembali. Sedangkan perputaran persediaan menunjukkan kecepatan 

digantinya persediaan barang dagangan melalui penjualan, baik secara tunai 

maupun kredit. Dengan demikian makin tinggi perputaran piutang dan 

persediaan menunjukkan tingginya volume penjualan yang dicapai oleh 

perusahaan. Akibatnya, laba yang diterima akan menjadi banyak jumlahnya. 

Banyaknya laba yang diterima ini akan menaikkan tingkat rentabilias 

ekonomi. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa koperasi harus 

dapat mengatur strategi koperasi modal kerja dengan modal kerja yang 

tersedia. Dalam hal ini koperasi berusaha untuk menyesuaikan besarnya 

modal kerja yang tersedia dengan harapan dapat meningkatkan tingkat 

efisiensisi penggunanya. Sehingga mengakibatkan tingkat rentabilitas dapat 

meningkatkan dana akhirnya kelancaran serta kelangsungan hidup Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Arum Kabupaten Sragen dapat terjamin 

dengan baik. 
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Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

skripsi yang berjudul: “PENGARUH TINGKAT PERPUTARAN KAS, 

PIUTANG, DAN PERSEDIAAN TERHADAP RENTABILITAS 

EKONOMI PADA KPRI KABUPATEN SRAGEN.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah perputaran kas berpengaruh terhadap tingkat rentabilitas ekonomi 

koperasi? 

2. Apakah perputaran piutang berpengaruh terhadap tingkat rentabilitas 

ekonomi koperasi? 

3. Apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap tingkat rentabilitas 

ekonomi koperasi? 

4. Apakah perputaran modal kerja berupa kas, piutang, dan persediaan 

berpengaruh terhadap tingkat rentabilitas ekonomi koperasi? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh perputaran kas terhadap tingkat rentabilitas ekonomi koperasi 

2. Pengaruh perputaran piutang terhadap tingkat rentabilitas ekonomi 

koperasi 

3. Pengaruh perputaran persediaan terhadap tingkat rentabilitas ekonomi 

koperasi 
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4. Pengaruh perputaran modal kerja berupa kas, piutang, dan persediaan 

terhadap tingkat rentabilitas ekonomi koperasi 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat antara lain : 

1. Penelitian dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan 

dalam studi perbandingan antara teori-teori yang didapat dengan keadaan 

sebenarnya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan      

pemikiran dalam pengambilan keputusan yang tertanam dalam kas, 

piutang, dan persediaan 

3. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi koperasi di dalam mengatasi 

pengelolaan modal kerja yang tidak efisien sehingga dapat meningkatkan 

rentabilitas. 

 

 


