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ABSTRACT 
 

This  study aims  to analyze  the development of  the effectiveness of  the use of working capital 
and the  factors that  influence the economic rentability of the  cooperative civil servants (KPN) 
Elementary School Teachers Kepahiang Regency.This research was  a descriptive analysis. The 
data used in this study was secondary data in the form of financial statement data cooperative 
civil  servants  (KPN)  Elementary  School  Teachers  Kepahiang  Regency  in  2007  to  2011 which 
had been audited. The method used  in this study were using the ratio of activity to analyzed the 
development of effectiveness of use of working capital and the  ratio of rentability to analyzed 
the factors that affected the economic rentability. The tendencies of results obtained  later seen  
by using the trend analysis. The results show that the development of economic rentability very 
effective but progress tends to decrease from 2007 to 2011. The factors that cause the decline of 
economic  rentability  are  operating  asset  turnover  and  profit  margins  decline.  Decrease  in 
operating asset turnover due to decrease of the effectiveness of the use of working capital are 
cash  turnover  and  accounts  receivable  turnover.  Where  too  much  idle  cash  that  can  not  be 
optimize. While the factors that cause a decrease in profit margin is the increase in expense is 
greater  than  the  increase of  income. The dominant  factor  cause  an  increase  in  expense  is  the 
cost of loan interest to the outsiders. For future research are advisable to develop the scope of 
the  research  area  and  further  enrich  the  literature  refers  to  the  standard  measurement  of 
economic rentability. 

Keywords:  the  effectiveness  of  the  use  of  working  capital,  the  economic  rentability,  profit 
margin, operating asset turnover. 

 
 

PENDAHULUAN 

Dalam  melaksanakan  pembangunan  ekonomi,  salah  satu  landasan  pokok  yang  dijadikan 
pedoman  yaitu  Undang‐Undang  Republik  Indonesia  1945    Bab  XIV  Pasal  33  ayat  (1)  yang 
berbunyi:  Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan. 
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  badan  usaha  yang  sesuai  adalah  koperasi.  Dengan  tujuan 
koperasi  secara    yuridis  yang  tercantum  dalam  Undang‐Undang  Republik  Indonesia  no.25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab II pasal 3 yaitu : 

 
“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 berdasarkan 
pancasila dan UndangUndang Dasar 1945”. 

Koperasi  adalah  badan  usaha  yang  bertujuan  terutama  untuk  meningkatkan  kesejahteraan 
anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya mutlak diperlukan adanya 
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partisipasi secara aktif dari seluruh anggota dan dari koperasi itu sendiri di dalam memberikan 
service atau pelayanan yang sebaik mungkin. Menurut Kasmir (2008:286) menyatakan:  

 
“Koperasi merupakan  suatu  kumpulan  dari  orangorang  yang mempunyai  tujuan 
atau  kepentingan  bersama.  Jadi,  koperasi  merupakan  bentukan  dari  sekelompok 
orang  yang memiliki  tujuan  bersama.  Kelompok  orang  inilah  yang  akan menjadi 
anggota  koperasi  yang  didirikannya.  Pembentukan  koperasi  berdasarkan  asas 
kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang 
memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.” 

 
Koperasi Pegawai Negeri  (KPN) Guru SD Kepahiang merupakan salah satu alat perekonomian 
yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  perekonomian  anggotanya  dan  berperan  serta  dalam 
mengisi  pembangunan  melalui  kegiatan  usaha  yang  dijalankan.  Usaha  yang  dijalankan  oleh 
Koperasi  Pegawai  Negeri  (KPN)  Guru  Sekolah  Dasar  Kabupaten  Kepahiang  yaitu  hanya  unit 
usaha simpan pinjam. Dalam menjalankan usaha koperasi tersebut tidak terlepas dari masalah 
permodalan,  oleh  karena  itu  Koperasi  Pegawai  Negeri  (KPN)  Guru  Sekolah  Dasar  Kabupaten 
Kepahiang  harus  dapat  melakukan  pemupukan  modal  yang  lebih  optimal  baik  dari  modal 
sendiri atau pun modal pinjaman. 

Menurut  Meiji  dalam  Riyanto  (2001)  mengartikan    modal  sebagai  Koektifitas  dari  barang‐
barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit. Pengertian modal kerja menurut Sawir 
(2001), modal kerja dapat didefinisikan sebagai total aktiva lancar (gross working capital) atau 
selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Modal Kerja menurut Harahap (2004) adalah: 
Modal Kerja adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. 

Keadaan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Guru Sekolah Dasar Kabupaten Kepahiang yaitu 
dengan  naiknya  modal  dan  SHU  tidak  dapat  dijadikan  ukuran  bahwa  koperasi  telah 
menjalankan usahanya secara efektif. Untuk mengetahui pengertian tentang efektivitas dibawah 
ini akan diuraikan pengertian efektivitas menurut beberapa pendapat. Efektivitas penggunaan 
modal dan investasi menurut Weston dan Copeland (1995;247) adalah: 

 
“Rasio manajemen aktiva dan  investasi disebut rasio aktivitas atau rasio perputaran. 
Apapun  sebutannya,  idenya  adalah  mengukur  seberapa  efektif  perusahaan 
memanfaatkan investasi dan sumber daya ekonomis dalam kekuasaanya”. 

 
Efektivitas  penggunaan  modal  baru  dapat  diketahui  dengan  membandingkan  laba  yang 
diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata 
lain dengan menghitung rentabilitasnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka bagi koperasi 
pada  umumnya  usahanya  diarahkan  untuk  mendapatkan  titik  rentabilitas  yang  maksimal 
daripada laba maksimal. Menurut Kasmir (2010), rentabilitas ekonomi sama dengan Return on 
Total Assets,  jadi  dapat disimpulkan bahwa  rentabilitas  ekonomi  sama dengan  return on  total 
assets karena keduanya digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan 
dengan  keseluruhan  modal  yang  bekerja  didalamnya  (Operating  assets/modal  atau  aktiva 
usaha)  dalam  menghasilkan  laba  usaha,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar 
efisiensi  operasi  perusahaan  dan  persentase  laba  usaha  dari  penjualan  yang  tercermin  dari 
profit margin  dan  efisiensi  penggunaan  aktiva  yang  tercermin  dalam  ratio  perputaran  aktiva 
usaha. 

Penelitian  yang  dilakukan  yaitu  dengan  maksud  mencari,  mengumpulkan  dan  menganalisis 
data  serta  informasi  yang  diperoleh  untuk  digunakan  dalam  pemecahan masalah  yang  telah 
diidentifikasikan. Adapun tujuan dari penelitian  ini untuk mengetahui:  (1) Untuk mengetahui 
perkembangan  efektivitas  penggunaan  modal  yang  dicapai  Koperasi  Pegawai  Negeri  (KPN) 
Guru Sekolah Dasar Kabupaten Kepahiang;  (2) Untuk mengetahui  faktor‐faktor apa saja yang 
memperngaruhi  rentabilitas  ekonomi  Koperasi  Pegawai  Negeri  (KPN)    Guru  SD  Kepahiang. 
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Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Guru Sekolah Dasar Kabupaten 
Kepahiang  yang  beralamat  SDN  08  Kecamatan  Kepahiang  Jalan  Lingkar  Kabawetan  Desa 
Kampung Bogor Kabupaten Kepahiang. 

 
METODELOGI PENELITIAN 

 
Berdasarkan  jenis  data  yang  digunakan,  penelitian  ini  dapat  digolongkan  dalam  penelitian 
deskriftif  analisis.  Dimana  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan 
karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu masalah (Indriantoro dan Supomo, 2002) 
 
Definisi  operasional  pada  penelitian  ini  menjelaskan  tentang  variabel,  sub  variabel  dan 
indikator apa saja yang digunakan sehingga makna dan konsep‐konsep pokok dalam penelitian 
ini lebih diuraikan dengan bahasa yang jelas, singkat dan terukur. Untuk mengetahui lebih jelas 
maka definisi operasional dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk Tabel di bawah ini: 

 
Tabel 1.  

 Definisi Operasional 
 

Variabel  Sub Variabel  Indikator 

Efektivitas 
pengunaan modal 
kerja 
 
Rentabilitas ekonomi  

- Perputaran modal 
kerja 
 

- Profit Margin 

 
- Operating Asset 
Turnover 
 

- Peprputaran Modal Kerja 
- Perputaran Kas 
- Perputaran piutang 

 
- SHU 
- Penjualan 
 
 

- Penjualan 
- Aktiva Usaha 

 
Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa variabel yang digunakan pada penelitian ini 
yaitu mengenai  efektivitas  penggunaan modal  kerja  dan  rentabilitas  ekonomi.  Dimana  untuk 
perhitungan variabel yang pertama yaitu efektivitas penggunaan modal kerja dihitung dengan 
menggunakan  rasio  aktivitas.  Rasio  aktivitas  yang  digunakan  yaitu  perputaran  modal  kerja, 
perputaran  kas  dan  perputaran  piutang.  Hasil  yang  diperoleh  kemudian  dilihat 
perkembanganya  dengan  menggunakan  Analisis  Trend.  Perhitungan  tersebut  dimaksudkan 
untuk menghasilkan pendapatan dalam periode  akuntansi  yang  bersangkutan.  Semakin  cepat 
perputarannya  maka  semakin  efektif  penggunaan  modal,  demikian  juga  sebaliknya  semakin 
lambat perputarannya maka penggunaan modal semakin tidak efektif. 

Varibel kedua yang akan dihitung yaitu rentabilitas ekonomi yang diperoleh dari membagi laba 
dengan  total  modal  yang  digunakan  dalam  menghasilkan  laba  tersebut  atau  dengan 
menggunakan  rasio  profitability.  Tinggi  rendahnya  rentabilitas  ekonomi  ditentukan  oleh  dua 
faktor  yaitu  profit  margin  dan  operating  asset  turnover.  Profit  margin  dimaksudkan  untuk 
mengetahui  besar  kecilnya  laba  usaha  dalam  hubungannya  dengan  penjualan.  Sedangkan 
operating  asset  turnover  yaitu  kecepatan  berputarnya  operating  assets  dalam  suatu  tahun 
tertentu.  Perputaran  tersebut  ditentukan  dengan  membagi  aktiva  usaha.  Hasil  akhir  dari 
pencampuran  kedua  efisiensi  profit margin  dan  operating  assets  turnover  menentukan  tinggi 
rendahnya rentabilitas ekonomi (earning power). Oleh karena itu makin tingginya tingkat profit 
margin  atau  operating  assets  turnover  masing‐masing  atau  keduanya  akan  mengakibatan 
naiknya rentabilitas ekonomi. 
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Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  berupa  data  laporan 
keuangan  Koperasi  Pegawai  Negeri  (KPN)  Guru  SD  Kabupaten  Kepahiang  yang  telah  diaudit 
oleh  Kantor  Akuntan  Publik  Drs.  Rachmat  D.  Emaah  dan  Rekan.  Laporan  Keuangan  tersebut 
terdiri  dari  Neraca,  Laporan  Perhitungan  Hasil  Usaha.  Dimana  laporan  ini  digunakan  untuk 
melihat perkembangan modal baik modal  sendiri maupun modal  yang berasal  dari  pinjaman, 
perkembangan aktiva  lancar  dan  aktiva  tetap,  pendapatan dan biaya dari  tahun 2007  sampai 
dengan tahun 2011 pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Guru SD Kabupaten Kepahiang tahun 
2007 sampai dengan tahun 2011. 

 
 

METODE ANALISIS 
 
1. Untuk mengetahui  bagaimana  perkembangan  tingkat  efektivitas  aktivitas  penggunaan 

modal  kerja  dilakukan  dengan  menggunakan  rasio  aktivitas.  Hasil  dari  perhitungan 
tersebut kemudian akan dilihat perkembanganya selama kurun waktu 5 tahun terakhir 
dengan  menggunakan  analisis  Trend.  Pada  analisis  trend  akan  dilihat  perkembangan 
apakah  mengalami  kenaikan  atau  penurunan  bila  dibandingkan  dengan  tahun 
sebelumnya.  Adapun  rumus  rasio  aktivitas  yang  akan  digunakan  yaitu  (Syamsuddin, 
2007). 

a.   Perputaran Modal Kerja  =          Penjualan Neto        x 1 kali 
               Rata‐rata Modal Kerja 

Keterangan: 
Penjualan Neto   : Pendapatan Bruto dari jasa simpan pinjam tahun yang bersangkutan 
Rata‐rata Modal kerja  : Modal kerja awal tahun + modal kerja akhir tahun 

                          2 
Perputaran  modal  kerja  dimaksudkan  untuk  melihat  kemampuan  berputarnya  dana  yang 
tertanam dalam modal kerja dalam periode satu tahun. Semakin cepat perputaran kerja maka 
semakin  efektif  dan  begitu  juga  sebaliknya  semakin  lambat  perputaran  modal  kerja  makin 
semakin tidak efektif.  

 
      b. Perputaran Kas    =   Penjualan Neto    X 1 kali 
      Rata‐rata kas 

    Periode Terikatnya Kas    =     hari1x
KasPerputaran

hari360  

Keterangan: 
Penjualan Neto    : Pendapatan Bruto dari jasa simpan pinjam tahun yang bersangkutan 
Rata‐rata Kas    : Jumlah kas awal tahun + jumlah kas akhir tahun 
                2 

Tingkat perputaran kas adalah kemampuan kas untuk berputar hingga kembali lagi menjadi aliran kas 
masuk dalam suatu tahun akuntansi. Semakin cepat perputaran  kas maka  akan  semakin baik,  itu 
menandakan  terikatnya dana dalam  kas semakin  pendek,  sebaliknya  semakin  lambat  perputaran  
kas maka semakin  tidak baik itu menandakan dana yang terikat dalam kas akan semakin lama.   

  
c.  Perputaran Piutang     =    kali1x

rataRatagtanPiu
KreditPenjualan
−

 

      Periode terikatnya Piutang   =              360 hari             x 1 hari 
                     Perputaran Piutang 
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Keterangan: 
Penjualan Kredit  : Volumen pinjaman yang diberikan kepada anggota pada tahun yang 
      bersangkutan 
Piutang Rata‐rata  : Jumlah piutang awal tahun + jumlah piutang akhir 

          2 
Tingkat  perputaran  piutang  dimaksudkan  untuk  melihat  kemampuan  dana  yang  tertanam  dalam 
piutang berputar dalam satu periode tertentu. Sedangkan periode terikatnya piutang dimaksudkan 
untuk  melihat  periode  rata‐rata  yang  diperlukan  dalam  mengumpulkan  piutang.  Seperti  halnya 
perputaran  kas,  semakin  cepat  perputaran  piutang  maka  akan  semakin  baik  itu  menandakan 
terikatnya dana dalam piutang semakin pendek, sebaliknya semakin lambat perputaran piutang maka 
semakin tidak baik itu menandakan dana yang terikat dalam piutang akan semakin lama.  
 
Untuk mengetahui faktor‐faktor apa saja yang mempengaruhi rentabilitas ekonomi maka akan 
dianalisa  dengan  menggunakan  rasio  profibilitas.  Berikut  ini  akan  disajikan  rumus  rasio 
profitabilitas yang akan digunakan. 

Rentabilitas Ekonomi =   Profit Margin X Operating Asset Turnover 

Profit Margin         =  %100  x
SalesNet

IncomeOperatingNet  

Operating Asset Turnover      =  %100
 

 x
AssetsOperating

SalesNet  

Keterangan: 
Net Operating Income  : Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun yan bersangkutan 
Net Sales                     : Pendapatan Bruto Koperasi 
OperatingAsset   : Total modal yang digunakan dalam menghasilkan laba (aktiva 
        lancar+aktiva tetap) 

Untuk  dapat  mengetahui  lebih  dalam  faktor‐faktor  yang  mempengaruhi  tinggi  rendahnya 
rentabilitas ekonomi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Guru Sekolah Dasar Kabupaten Kepahiang 
dari sisi operating assets turnover akan dianalisa dengan hasil analisis rasio aktivitas yang akan 
dibahas pada rumusan masalah yang pertama. Sedangkan untuk mengetahui lebih dalam faktor‐
faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya rentabilitas ekonomi dari sisi profit margin maka 
dianalisa lebih lanjut dengan melihat perkembangan pendapatan dan biaya, karena laba usaha 
sendiri dipengaruhi oleh pendapatan dari penjualan dan biaya usaha. 
 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Perkembangan Efektivitas Penggunaan Modal Kerja Koperasi Pegawai Negeri(KPN) Guru 
Sekolah Dasar Kabupaten Kepahiang 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perputaran modal kerja dan perputaran komponen‐
komponen  modal  kerja  yang  meliputi  perputaran  kas  dan  perputaran  piutang  pada  KPN  Guru  SD 
Kabupaten  Kepahiang  dikatakan  belum  efektif.  Hal  ini  dikarenakan  tingkat  perputaran modal  kerja, 
perputaran kas dan perputaran piutang cenderung mengalami penurunan dan masih dibawah standar 
aturan yang ditetapkan. Tidak efektifnya penggunaan modal kerja  ini dikarenakan banyak dana yang 
menganggur  sehingga  tidak  bisa  dioptimalkan  penggunaanya.  Hal  ini  dikarenakanadanya  kelebihan 
modal kerja yang menyebabkan tingkat perputaran modal kerja cenderung menurun atau dengan kata 
lain  terjadinya pengendapan modal pada koperasi. Berikut  ini akan disajikan Tabel hasil perhitungan 
mengenai perputaran modal kerja beserta komponenya. 
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Tabel 2. 
Perkembangan Perputaran Modal Kerja Tahun 20072011 

 

Tahun 
Perp. Modal Kerja  Perp. Kas  Perp. Piutang 
Kali  Trend  Kali  Trend  Kali  Trend 

2007  0,29  ‐ 5,97 ‐ 1,31 ‐ 
2008  0,29  (2) 3,95 (33,80) 1,23 (6) 
2009  0,27  (5,7) 3,14 (20,45) 1,23 (0,01) 
2010  0,25  (9) 5,29 68,18 1,51 22 
2011  0,24  (1) 5,55 5,09 0,75 (50) 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

 
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  dari  tahun  2007  sampai  dengan  tahun 
2011  tingkat  perputaran  modal  kerja  pada  KPN  Guru  SD  Kabupaten  Kepahiang  selalu 
mengalami penurunan. Pada tahun 2008 tingkat perputaran modal kerja mengalami penurunan 
sebesar  2%  dari  tahun  2007.  Pada  tahun  2009  tingkat  perputaran  modal  kerja  mengalami 
penurunan  sebesar  5,7%  dari  tahun  2008.  Pada  tahun  2010  tingkat  perputaran modal  kerja 
mengalami  penurunan  sebesar  9%  dari  tahun  tahun  2009.  Untuk  tahun  2011  tingkat 
perputaran modal kerja juga mengalami penurunan sebesar 1% dari tahun 2010. 
 
Untuk  perputaran  kas  dapat  diketahui  bahwa  trend  dari  perputaran  kas  pada  KPN  Guru  SD 
Kabupaten  Kepahiang  selama  kurun waktu  lima  tahun  terakhir mengalami  fluktuasi.  Dimana 
pada  tahun  2008  dan  perputaran  kas mengalami  penurunan  yaitu  sebesar  33,8%  dari  tahun 
2007. Pada yahun 2009 perputaran kas juga mengalami penurunan sebesar 20,45% dari tahun 
2008. Untuk tahun 2010 tingkat perputaran kas mengalami kenaikan yaitu sebesar 68,18% dari 
tahun  2009.  Pada  tahun  2011  perputaran  kembali  mengalami  kenaikan  sebesar  5,09%  dari 
tahun 2010. 
 
Untuk  perputaran  piutang  dapat  diketahu  bahwa  perputaran  piutang  pada  KPN  Guru  SD 
Kabupaten Kepahiang cenderung mengalami penurunan. hanya pada  tahun 2010 saja  tingkat 
perputaran  piutang  mengalami  kenaikan.  Pada  tahun  2008  tingkat  perputaran  piutang 
mengalami  penuruna  sebesar  6%  dari  tahun  2007.  Pada  tahun  2009  tingkat  perputaran 
piutang  mengalami  penurunan  sebesar  0,01%  dari  tahun  2008.  Untuk  tahun  2010  tingkat 
perputaran piutang mengalami kenaikan sebesar 22% dari tahun 2009. Sedangkan pada tahun 
2011 tingkat perputaran piutang kembali mengalami penurunan sebesar 50% dari tahun 2010. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perputaran modal kerja pada KPN Guru SD 
Kabupaten  Kepahiang  semakin  lambat  selama  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir.  Hal  ini 
disebabkan oleh kenaikan jumlah pendapatan tidak sebesar kenaikan jumlah modal kerja yang 
digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan modal kerja pada KPN Guru SD Kabupaten 
Kepahiang  belum  efektif.  Semakin  lambat  tingkat  perputarannya    maka  semakin  panjang  tahun 
terikatnya modal  kerja  yang  juga  berarti  jumlah modal  kerja  yang  digunakan  semakin  besar  untuk 
membiayai  semua kegiatan  usaha    koperasi.  Banyak  komponen modal  kerja  yang  tidak  berhasil 
guna.  Adapun  komponen modal  kerja  yang  kurang  dioptimalkan  pemanfaatannya  adalah    kas 
dan piutang. Jika dilihat berdasarkan standar yang digunakan maka perputaran modal kerja KPN 
Guru  SD  Kabupaten  Kepahiang  tahun  2007  sampai  dengan  tahun  2011  bisa  dikategorikan 
kurang efektif dengan perputaran modal kerja dibawah 1 kali. Dimana perputaran modal kerja 
dikategorikan efektif yaitu dengan tingkat perputaran modal kerja diatas 2 kali. 
 
Berdasarkan  hasil  penelitian mengenai  perputaran  kas  dapat  diketahui  bahwa  baik  pendapatan 
maupun rata‐rata kas selalu mengalami peningkatan setiap tahunya. Namun trend dari perputaran 
kas  cenderung  berfluktuasi,  hal  ini  menandakan  bahwa  pengelolaan  kas  pada  KPN  Guru  SD 
Kabupaten Kepahiang belum efektif karena perputaranya semakin lambat. Hal ini dapat diartikan 
pula  bahwa  dana  yang  terikat  dalam  kas  akan  semakin  lama,  sehingga  kas  yang  jumlahnya 
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cenderung  naik  dari  tahun  ke  tahun  tidak  optimal  penggunaannya  untuk  menghasilkan 
penjualan  dalam  hal  ini  kas  lebih  banyak  menganggur.  Berdasarkan  standar  yang  berlaku 
tingkat perputaran kas pada KPN Guru SD Kabupaten Kepahiang dikategorikan kurang efektif 
karena tingkat perputaranya kurang dari 17 kali pertahun. Dimana perputaran kas yang efektif 
menurut standar yang berlaku yaitu perputaran kas diatas 30 kali dalam setahun. 
 
Berdasarakan hasil penelitian mengenai perputaran piutang menunjukkan bahwa pengelolaan 
piutang belum efektif dikarenakan  terjadinya penurunan perputaran piutang setiap  tahunnya. 
Hal  ini disebabkan oleh penjualan kredit pada KPN Guru SD Kabupaten Kepahiang tidak  lebih 
besar dari kenaikan jumlah rata‐rata piutang yang tersedia. Hanya pada tahun 2010 saja tingkat 
perputaran  mengalami  peningkatan.  Akan  tetapi  pada  tahun  berikutnya  tingkat  perputaran 
piutangya  kembali  mengalami  penurunan.  Secara  keseluruhan  dapat  disimpulkan  bahwa 
pengelolaan piutang pada KPN Guru SD Kabupaten Kepahiang belum optimal karena dana yang 
terikat  dalam piutang  akan  semakin  lama.  Keadaan  demikian menyebabkan  jumlah  dana  yang 
harus disediakan dalam piutang menjadi  lebih besar.  Penurunan perputaran piutang  ini  pada 
gilirannya  akan  mempengaruhi  efektifitas  penggunaan  modal  kerja  secara  keseluruhan,  hal 
tersebut  mengingat  jumlah  piutang  yang  relatif  lebih  besar  dibandingkan  dengan  komponen 
aktiva  lainnya.  Jika  dilihat  dari  jangka  waktu  terikatnya  piutang  dapat  terlihat  pengumpulan 
piutang  lebih  cepat  dari  jangka  waktu  maksimal  pengembalian  kredit  yaitu  36  bulan,  yang 
menandakan penarikan piutang lancar, hanya pada tahun 2011 saja pengumpulan piutang lebih 
lambat  dari  maksimal  pengembalian  piutangya.  Sedangkan  menurut  standar  yang  berlaku 
menunjukkan  bahwa  tingkat  perputaran  piutang  pada  KPN  Kepahiang  adalah  kurang  efektif 
dimana perputaran piutang dikatakan efektif jika tingkat perputaranya lebih besar dari 10 kali 
pertahun. 

 
Faktorfaktor yang Mempengaruhi Rentabilitas Ekonomi Koperasi Pegawai Negeri (KPN) 
Guru SD KabupatenKepahiang 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  tingkat  rentabilitas  ekonomi  pada  KPN 
Guru  SD  Kabupaten  Kepahiang  walaupun  tingkat  rentabilitas  ekonomi  dikategorikan  sangat 
efektif jika mengacu pada standar yang berlaku namun perkembanganya cenderung mengalami 
penurunan selama kurun waktu  lima  tahun  terakhir. Hal  ini menandakan bahwa kemampuan 
KPN Guru SD Kabupaten Kepahiang dalam memperoleh pendapatan dari modal yang  tersedia 
belum  optimal.  Adapun  faktor‐faktor  yang  mempengaruhi  penurunan  rentabilitas  ekonomi 
menunjukan terjadi penurunan pada faktor operating asset turnover dan profit margin. Berikut 
ini  akan  disajikan  tabel  hasil  perhitungan  rentabilitas  ekonomi,  profit  margin  dan  operating 
asset turnover. 
 

Tabel 3.  
Perkembangan Profit Margin, Operating Asset Turnover dan Rentabilitas Ekonomi 

Tahun 20072011 
 

Tahun 
Profit Margin 

Operating Asset 
Turnover 

Rentabilitas 
Ekonomi 

(%)  Trend  (Kali)  Trend  (%)  Trend 

2007  86,57  ‐  0,269  ‐  23,28  ‐ 

2008  86,44  (0,16)  0,266  (0,92)  22,99  (1,26) 

2009  85,48  (1,11)  0,252  (5,20)  21,54  (6,31) 

2010  66,77  (21,88)  0,178  (29,64)  7,86  (63,48) 

2011  58,51  (12,38)  0,231  30,28  13,52  71,83 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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Berdasarkan informasi pada Tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa rentabilitas ekonomi pada 
KPN  Guru  SD  Kabupaten  Kepahiang  cenderung  mengalami  penurunan  selama  kurun  waktu 
lima  tahun  terakhir.  Pada  tahun  2008  rentabilitas  ekonomi  mengalami  penurunan  sebesar 
1,26% dari tahun 2007. Pada tahun 2009 rentabilitas ekonomi mengalami penurunan sebesar 
6,31% dari tahun 2008. Untuk tahun 2010 rentabilitas ekonomi kembali mengalami penurunan 
sebesar 63,48% dari tahun 2009. Hanya pada tahun 2011 saja rentabilitas ekonomi mengalami 
kenaikan  sebesar  71,83%  dari  tahun  2010.  Adapun  faktor‐faktor  yang  mempengaruhi 
penurunan tingkat rentabilitas ini yaitu profit margin dan operating asset turnover. 
 
Leboh  lanjut,  dapat  diketahui  bahwa  profit margin  pada  KPN Guru  SD  Kabupaten  Kepahiang 
selalu mengalami penurunan selam kurun waktu  lima  tahun  terakhir. Pada  tahun 2008 profit 
margin mengalami penurunan sebesar 0,16% dari tahun 2007. Pada tahun 2009 profit margin 
mengalami  penurunan  sebesar  1,11%  dari  tahun  2008.  Untuk  tahun  2010  profit  margin 
mengalami  penurunan  sebesar  21,28% dari  tahun  2009.  Pada  tahun  2011 profit margin  juga 
mengalami  penurunan  sebesar  12,38%  dari  tahun  2010.Penurunan  profit  margin  ini 
merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  penurunan  rentabilitas  ekonomi  pada  KPN  Guru  SD 
Kabupaten Kepahiang. 
 
Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa operating asset turnover pada KPN Guru SD 
Kabupaten Kepahiang cenderung mengalami penurunan. Hanya pada tahun 2011 saja operating 
asset  turnover  mengalami  kenaikan.  Pada  tahun  2008  operating  asset  turnover  mengalami 
penurunan  sebesar  0,92%  dari  tahun  2007.  Pada  tahun  2009  operating  asset  turnover 
mengalami  penurunan  sebesar  5,20%  dari  tahun  2008.  Untuk  tahun  2010  operating  asset 
turnover  kembali  mengalami  penurunan  sebesar  29,64%  dari  tahun  2009.  Sedangkan  pada 
tahun 2011 operating asset turnover  mengalami kenaikan sebesar 30,28& dari tahun 2010. 
 
Adapun faktor‐faktor yang mempengaruhi penurunan profit margin menunjukan bahwa faktor 
dominan  yang mempengaruhi  penurunan  profit margin  adalah  peningkatan  biaya  yang  lebih 
besar  dibandingkan  dengan  peningkatan  pendapatanya.  Penurunan  profit  margin 
mengidikasikan  bahwa  kemampuan  KPN  Guru  SD  Kabupaten  Kepahiang  dalam  mengelola 
usahanya  secara  efektif  dan  efisien  mengalami  penurunan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  jumlah 
kenaikan  biayanya  lebih  besar  dari  kenaikan  penjualanya.  Penurunan  tingkat  efisiensi  biaya 
merupakan  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  turunya  rentabilitas  ekonomi  (Hayati,2003). 
Faktor  utama  yang menyebabkan  kenaikan  biaya  adalah  biaya  bunga  yang  harus  dibayarkan 
KPN Guru SD Kabupaten Kepahiang sebagai bunga pinjaman kepada Bank BKE. 
 
Sedangkan  hasil  penelitian  mengenai  operating  asset  turnover  dapat  diketahui  bahwa  baik 
penjualan maupun operating asset selalu mengalami peningkatan namun tingkat operating asset 
turnover  semakin  lambat  selama  kurun waktu  lima  tahun  terakhir.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari 
trend  operating  asset  turnover  yang  setiap  tahunya  semakin  mengalami  penurunan.  Hal  ini 
menunjukkan bahwa pengelolaan total aktiva pada KPN Guru SD Kabupaten Kepahiang belum 
efektif  dikarenakan  peningkatan  penjualanya  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  peningkatan 
total  aktivanya.  Sebagai  akibat  dari  penurunan  efektifitas  pengelolaan  aktiva  tersebut,  maka 
jumlah  aktiva  yang  harus  disediakan  oleh  KPN  Guru  SD  Kabupaten  Kepahiang  untuk 
membelanjai  dan  menyelengarakan  usaha‐usahanya  menjadi  meningkat.  Peningkatan  jumlah 
aktiva  yang  harus  disediakan  tersebut  pada  gilirannya  memaksa  KPN  Guru  SD  Kabupaten 
Kepahiang untuk menambah sumber dana.  

 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan mengenai  efektivitas  penggunaan modal  kerja 
dalam upaya meningkatkan rentabilitas ekonomi pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Guru SD 
Kabupaten Kepahiang maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Perkembangan  efektivitas  penggunaan  modal  kerja  pada  KPN  Guru  SD  Kabupaten 
Kepahiang  selama  kurun  waktu  5  tahun  terakhir  berdasarkan  standar  yang  berlaku 
dikategorikan  kurang  efektif  dan  cenderung  selalu  mengalami  penurunan.  Hal  ini 
mengidikasikan  bahwa  kemampuan  pengelolaan  modal  kerja  pada  KPN  Guru  SD 
Kabupaten Kepahiang belum dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun faktor‐faktor 
yang menyebabkan penurunan efektivitas penggunaan modal kerja adalah: 
a. Penurunan tingkat perputaran kas yang disebabkan oleh kenaikan rata‐rata kas lebih 

besar dibandingkan kenaikan pendapatanya. Hal ini menandakan tertalu banyak kas 
yang menganggur sehingga kurang bisa dioptimalkan penggunaanya. 

b. Penurunan  tingkat perputaran piutang yang disebabkan kenaikan  rata‐rata piutang 
lebih besar daripada kenaikan piutangnya. 

2. Perhitungan  mengenai  perkembangan  rentabilitas  ekonomi  pada  KPN  Guru  SD 
Kabupaten Kepahiang tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 berdasarkan standar yang 
berlaku  dikategorikan  sangat  efektif  namun  jika  dilihat  dari  trend  tingkat  rentabilitas 
ekonomi selalu mengalami penurunan.  

Faktor‐faktor  yang  menyebabkan  penurunan  rentabilitas  ekonomi  pada  KPN  Guru  SD 
Kabupaten Kepahiang adalah: 
a. Terjadinya  penurunan  dari  efektivitas  penggunaan modal  kerja. Faktor  dominan  yang 

menyebabkan  penurunan  efektivitas  penggunaan  modal  kerja  pada  KPN  Guru  SD 
Kabupaten  Kepahiang  adalah  pengelolaan  kas  dan  pengelolaan  piutang  yang  masih 
belum optimal.  

b. Terjadinya  penurunan  dari  efektivitas  profit  margin.  Faktor  dominan  yang 
mempengaruhi  penurunan  profit  margin  pada  KPN  Guru  SD  Kabupaten  Kepahiang 
adalah  disebabkan  oleh  kenaikan  tingkat  biaya  yang  jauh  lebih  besar  dari  kenaikan 
tingkat  pendapatanya.  Adapun  biaya  yang  dominan mengalami  kenaikan  adalah  biaya 
bunga pinjaman dari pihak luar yaitu pinjaman dari Bank BKE. 

 
SARAN 

 
1. Pengurus/pengelola  KPN  Guru  SD  Kabupaten  Kepahiang  diharapkan  dapat 

meningkatkan pengelolaan modal kerja terutama dalam hal pengelolaan kas dan piutang 
secara optimal dengan melakukan pengelolaan sesuai dengan standar yang ditetapkan 
dalam  prosedur  pengelolaan  koperasi  simpan  pinjam  yang  berlaku  agar  pengelolaan 
modal terutama modal kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

2. Penegurus/pengelola koperasi diharapkan dapat mengalokasikan kelebihan uang yang 
kurang pemanfaatanya untuk diinvestasi jangka pendek dalam bentuk pembelian surat 
berharga,  tabungan  di  Bank  atau  pembelian  aktiva  tetap  sesuai  dengan  kebutuhan 
koperasi dengan tujuan memberikan manfaat bagi KPN Guru SD Kabupaten Kepahiang. 

3. Dimasa sulit sekarang peningkatan efektivitas dan efisiensi merupakan kebutuhan yang 
mendesak,  oleh  karena  itu  KPN  Guru  SD  Kabupaten  Kepahiang  harus  mampu 
meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  yang  lebih  baik  daripada  nonkoperasi  atau 
koperasi lain yang menjadi pesaingnya. Yaitu dengan cara memberdayakan sumber daya 
yang ada dengan maksimal untuk pencapaian keuntungan yang maksimum.  

4. Pengurus/pengelola KPN Guru SD Kabupaten Kepahiang diharapkan agar lebih selektif 
lagi  dalam  hal  menambah  modal  pinjaman  dari  pihak  luar.  Dalam  hal  ini  harus 
mempertimbangkan  tingkat  bunga,  perencaan  kebutuhan  modal  dan  alokasi 
penggunaan modal dalam upaya meningkatkan keinerja koperasi. 
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