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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Koperasi

2.1.1. Definisi Koperasi

Dilihat asal kata, istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris

“coorperation” yang berarti usaha bersama. Dengan arti lain segala bentuk

pekerjaan yan dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat dikatakan

sebagai koperasi. Tetapi yang dimaksud koperasi dalam hal ini bukanlah segala

bentuk pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dalam arti sangat umum

tersebut. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan koperasi

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas azas kekeluargaan. (Undang-

Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 1)

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa,

koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau

badan-badan, yang bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan

usahanya, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

2.1.2. Ciri-Ciri Koperasi Indonesia

Koperasi Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Koperasi bekerja sama berdasarkan persamaan derajat, hak dan

kewajiban(wadah demokrasi ekonomi dan sosial)
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b. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang, pengaruh modal dan

penggunaan modal tidak boleh mengurangi makna koperasi sebagai

kumpulan orang-orang.

c. Karena dasar ekonomi maka harus dijamin bahwa koperasi milik

anggota dan diurusi sesuai dengan keinginan anggota.

d. Kegiatan koperasi harus berdasarkan kesadaran tidak boleh ada

ancaman dan pengaturan dari luar.

e. Tujuan koperasi adalah untuk kepentingan bersama.

Menurut 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 yan maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD

1945.

2.2. Rentabilitas

2.2.1. Pengertian Rentabilitas

Koperasi tiap tahun diharuskan oleh undang-undang hukum dagang

membuat neraca yang harus selesai waktu dalam 6 (enam) bulan pertama.

Neraca yang didalamnya memuat harta milik, utang dan modal dibuat untuk

dinilai oleh yang berkepentingan. Dari neraca dapat dinilai apakah koperasi

mengalami keuntungan atau kerugian. Apabila koperasi mengalami keuntungan

maka koperasi mempunyai rentabilitas. Besarnya rentabilitas tergantung dari

besar kecilnya keuntungan dan modal. Pengukuran dengan rasio rentabilitas



9

ialah untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menciptakan laba atau sisa

hasil usaha dibandingkan dengan modal yang digunakan.

Rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba

dengan modal yang ditanamkan. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan

untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan modal yang digunakan

dan dinyatakan dalam persen. Rentabilitas adalah perbandingan antara laba

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain

rentabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode

tertentu.

Pada umumnya masalah rentabilitas adalah lebih penting daripada

masalah laba, karena laba yang besar saja belumlah merupakan ukuran bahwa

perusahaan atau koperasi telah dapat bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat

diketahui dengan membandingkan laba tersebut atau dengan kata lainnya ialah

menghitung rentabilitasnya. (Bambang Riyanto, 2001 : 37) Maka baik

perusahaan maupun koperasi tidak hanya berusaha untuk memperbesar laba,

tetapi yang lebih penting ialah usaha untuk mempertinggi rentabilitasnya.

2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rentabilitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi rate of return adalah berikut ini

(Wasis, 2003 : 86)

2.2.2.1. Volume Penjualan

Salah satu indikator untuk mengetahui kemajuan suatu

perusahaan adalah penjualan. Dengan semakin bertambahnya penjualan
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maka akan menaikkan volume pendapatan yang diperoleh perusahaan

sehingga biaya-biaya akan tertutup juga. Hal ini mendorong perusahaan

untuk mengefektifkan modal untuk mengembangkan usaha.

2.2.2.2. Efisiensi penggunaan biaya

Modal yang diperoleh perusahaan untuk mengembangkan

usahanya harus dipelihara dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Dengan kata lain penggunaan modal harus digunakan untuk usaha yang

tepat dengan pengeluaran yang hemat sehingga keberhasilan usaha akan

tercapai secara tidak langsung pula akan mempengaruhi tingkat

rentabilitas.

2.2.2.3. Profit Margin

Profit margin adalah laba yang diperbandingkan dengan

penjualan. Profit margin digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan

yang dapat dicapai oleh perusahaan berkaitan dengan penjualan

perusahaan.

2.2.2.4. Stuktur modal adalah pembiayaan pembelanjaan permanen

perusahaan yang terutama pada hutang jangka panjang, saham preferen

atau prioritas dan modal saham biasa, tetapi tidak termasuk hutang

jangka pendek. (Brigham, 2001 : 174)
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2.2.3. Macam-Macam Rentabilitas

2.2.3.1. Rentabilitas Ekonomi

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha

dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk

menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase.

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan

seluruh modal yang digunakan (modal asing dan modal sendiri)

(Munawir, 2004 : 33)

Dalam perhitungan rentabilitas ekonomi laba yang dihitung

hanyalah laba yang berasal dari operasi perusahaan yang biasa disebut

laba usaha (net operating income). Dengan demikian maka laba yang

diperoleh dari usaha-usaha di luar perusahaan (misalnya ; dividen,

coupon) tidak diperhitungkan dalam menghitung rentabilitas ekonomi.

Rentabilitas ekonomi dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

Rentabilitas = Profit Margin x Operating Asset Turnover

Laba Usaha Penjualan Bersih

= x x 100%

Penjualan Bersih             Modal Usaha

Laba Usaha

= x 100%

Modal Usaha
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2.2.3.2. Rentabilitas Modal Sendiri

Rentabilitas modal sendiri adalah perbandingan antara jumlah

laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri disatu pihak dengna

jumlah modal sendiri yang menghasilkanb laba tersebut dilain pihak

(Bambang Riyanto, 2001 : 44). Rentabilitas modal sendiri adalah

perbandingan antara laba yang tersedia untuk pemilik perusahaan

dengan jumlah modal sendiri yang dimasukkan oleh pemilik perusahaan

tersebut. (Munawir, 2004 : 33)

Dalam perhitungan rentabilitas modal sendiri hal ini yang harus

dicari ialah besarnya untung bersih dan jumlah modal sendiri. Jadi

rumusan dari rentabilitas modal sendiri ialah :

Laba Bersih

Rentabilitas = x 100%

Jumlah Modal Sendiri

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah rentabilitas modal

sendiri. Dimana dari rumusan tersebut akan menghasilkan rasio dalam

bentuk persentase. Apabila rasio yang dihasilkan dari analisis tersebut

menunjukkan persentase yang lebih besar dari standar yang ditentukan

maka usaha dari koperasi tersebut selama periode tersebut berjalan

dengan baik. Tetapi sebaliknya apabila angka rasio yang dihasilkan lebih

kecil dari standar yang telah ditentukan maka koperasi tersebut selama

periode itu tidak dapat memanfaatkan modalnya dengan baik. Setiap

pemakaian modal sendiri dalam operaisonal koperasi maka keuntungan

yang diperoleh akan lebih besar dibandingkan dengan pemakaian modal
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asing atau modal luar dalam operasional koperasi dikarenakan adanya

beban bunga yang harus dibayarkan. (Amidipraja, 2005 : 117) Dalam

perhitungan rentabilitas modal sendiri  besar kecilnya rentabilitas

dipengaruhi oleh modal dan SHU.

2.3. Modal

2.3.1. Deskripsi Modal

Modal merupakan sarana atau bekal untuk melaksanakan usaha (Gilarso,

2003 :81) Modal koperasi dapat dilihat dari dua segi yaitu :

a) Sumbernya, yang tampak dari neraca pada sisi kredit atau pasiva

b) Bentuk kongkritnya, yaitu yang disebut harta yang tampak di neraca pada

sisi debet atau aktiva.

Modal koperasi adalah kelebihan jumlah hara terhadap jumlah uang dari

koperasi, atau dengan kata lain selisih positif antara harta dan utang. Modal

koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman,

penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber-

sumber lain.

2.3.2. Kegunaan Modal

modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kesejahteraan

anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Modal sendiri dapat

dipergunakan antara lain untuk mempertahankan likuiditas, memberikan kredit

khusus, pembelian gedung-gedung kantor, menutup kerugian yang diderita
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koperasi, dan menimbulkan kepercayaan bagi para pemberi kredit, sedangkan

modal pinjaman dapat dipergunakan untuk menambah modal apabila koperasi

tidak cukup memiliki modal sendiri, dan penggunaan dana-dana kredit. Agar

koperasi dapat mempergunakan modal baik itu modal sendiri dan modal

pinjaman dengan sebaik-baiknya, maka perlu dilakukan perencanaan yang

matang. Biasanya perencanaan dilakukan oleh pengurus koperasi.

2.3.3. Peranan Modal

Pada hakikatnya modal merupakan nominal yang harus selalu ada untuk

menopang kegiatan usaha perusahaan atau badan usaha. Begitu juga dengan

koperasi, dalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal baik modal

sendiri maupun modal pinjaman. Modal sangat menentukan berjalan tidaknya

usaha atau kegiatan koperasi. Peranan modal bagi perusahaan atau koperasi

antara lain : (Komarudin, 2002 : 6).

a. Menopang kegiatan produksi dan penjualan atau sebagai jembatan

saat pengeluaran pembelian persediaan dengan penjualan dan

penerimaan kembali hasil pembayaran.

b. Menutup dana operasional atau pengeluaran tetap dan dana yang

tidak berhubungan secara langsung dengan produksi dan penjualan.

2.3.4. Jenis Modal

Modal pembagiannya  dibagi menjadi dua yaitu modal sendiri dan

modal pinjaman.
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2.3.4.1. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau

ekuiti, sehingga apabila dalam suatu tahun buku koperasi menderita

kerugian maka yang harus menanggung kerugian tersebut adalah

komponen-komponen modal sendiri. Modal sendiri meliputi: simpanan

pokok, simpanan wajib, simpanan khusus, modal donasi dan cadangan.

Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana

cadangan, dan hibah. (Undang-Undang No.25/1992)

a. Simpanan Pokok

Undang-undang koperasi menyatakan dalam pasal 33 ayat 1

bahwa “Simpanan pokok tidak dapat diambil selama anggotanya

yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi”. Pasal 33

ayat 2 menjelaskan bahwa simpanan pokok adalah jumlah nilai

uang tertentu yang sama banyaknya yang diwajibkan kepada

anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk

menjadi anggota.

Simpanan pokok selama seseorang atau badan hukum

koperasi menjadi koperasi yang bersangkutan tidak boleh

diambil, maka simpanan pokok tergolong kepada kelompok

modal pemilik koperasi atau modal sendiri koperasi. Modal

sendiri ini dapat dilihat secara langsung pada neraca keuangan

dan laporan sisa hasil usaha koperasi. Jumlah simpanan pokok
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sama untuk semua anggota yang telah ditentukan oleh Anggaran

Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.

b. Simpanan Wajib

Dalam pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa simpanan wajib

dapat diambil kembali dengan cara-cara yang dapat diatur lebih

lanjut di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan

Keputusan-keputusan Rapat Anggota dengan mengutamakan

kepentingan koperasi. Simpanan wajib ini, tidaklah modal

permanen koperasi sesuai yang diatur Undang-Undang Koperasi

bahwa simpanan wajib dapat diambil kembali setelah jangka

waktu yang telah ditentukan.

c. Cadangan

Cadangan dinyatakan sebagai kekayaan koperasi yang

dicadangkan untuk menutupi kerugian, sehingga tidak dibagikan

di antara anggota, sedangkan cadangan itu sendiri ada atau

timbul karena penyisihan dari Sisa Hasil Usaha koperasi yang

bersangkutan. Kriteria cadangan dalam koperasi sebagai berikut :

a) Berasal dari penyisihan Sisa Hasil Usaha

b) Diperuntukkan untuk menutup kerugian-kerugian yang

mungkin timbul.

c) Tidak boleh dibagikan ke anggota.
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2.3.4.2. Modal Pinjaman

Untuk mengembangkan usaha, koperasi dapat mempergunakan

modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan atau kelangsungan

usahanya. Modal pinjaman adalah sejumlah uang tunai atau barang

dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar koperasi atas dasar

perjanjian hutang antara koperasi dan pihak yang bersangkutan.

Pinjaman atau kredit ini digunakan sebagai tambahan modal bagi usaha

koperasi, dengan catatan bahwa pinjaman harus dikembalikan dan atau

diangsur disertai bunga. Modal pinjaman koperasi terdiri dari : (UU

No.25 Tahun 1992)

a. Anggota

b. Koperasi atau anggota lain

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.

Apabila koperasi mengalami kerugian, maka yang

menanggung kerugian itu adalah modal sendiri, sehingga meskipun

koperasi menderita kerugian pemilik modal pinjaman ini tetap berhak

untuk mendapatkan modalnya seduai dengan perjanjian. Mengenai

modal pinjaman dijelaskan dalam UU No.25 Tahun 1992 menyebutkan

bahwa koperasi dalam mengembangkan usaha dapat mempergunakan

modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan

usahanya sebagai berikut :
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a. Modal pinjaman diperoleh dari anggota, termasuk calon

anggota yang memenuhi syarat.

b. Modal yang diperoleh dari koperasi lainnya, didasari

dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.

c. Modal pinjaman yang diperoleh dari bank dan lembaga

keuangan, dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan

yang berlaku.

d. Modal pinjaman diperoleh dari penerbitan obligasi dan

surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan

perundangan yang berlaku.

e. Modal pinjaman yang diperoleh dari sumber lain yang sah

adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak

melalui penawaran secara umum.

Dalam pengambilan modal pinjaman harus

mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Pertimbangan ini harus

memikirkan dengan matang resiko-resiko yang dapat menghancurkan

koperasi. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mengambil

pinjaman adalah :

a. Tingkat rentabilitas harus lebih tinggi dari tingkat suku

bunga.

b. Pinjaman harus sesuai dengan kebutuhan. Dalam

melakukan pinjaman harus dipertimbangkan kebutuhan-

kebutuhan yang ada pada koperasi tersebut.
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c. Pentingnya adanya prediksi penjualan, agar tidak tejadi

kesalahan yang menimbulkan kerugian.

d. Hindarkan pinjaman yang penuh resiko. Untuk usaha yang

penuh resiko sebaiknya tidak menggunakan modal

pinjaman, karena jika terjadi kerugian maka yang

menanggung resiko adalah modal sendiri dari pemilik atau

anggota koperasi.

e. Hindarkan pinjaman dengan bunga yang tinggi.

f. Usaha yang dijalankan harus stabil dimana sudah

mempunyai langganan atau nasabah yang telah mempunyai

hubungan tetap dengan koperasi.

g. Kemampuan menyusun rencana pembayaran bunga atau

cicilan setiap menggunakan pinjaman atau modal luar.

2.4. Sisa Hasil Usaha

Laba bersih seperti lazimnya dalam dunia usaha dilaporkan pada akhir periode.

Pada koperasi laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha

koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku yang

bersangkutan. (UUU. No 12 tahun 1967 Bab IX Pasal 34 ayat 1) Sisa Hasil Usaha

yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota, dibagi untuk cadangan

koperasi anggota sebanding dengan jasa diberikan, dan seterusnya. Sisa Hasil Usaha

(SHU) ini dipengaruhi oleh besarnya modal sendiri dibanding modal pinjaman, maka

secara lazim laba bersih (SHU) yang diperoleh lebih besar daripada penggunaan
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modal pinjaman yang lebih besar daripada penggunaan modal sendiri. Ini karena

tidak ada beban bunga pada penggunaan modal sendiri.

2.5. Penelitian Terdahulu

Tri Suli Rejeki, 2008, Efisiensi Penggunaan Modal dalam Pencapaian Laba

Usaha Pada KUD Mintorogo Karanganyar Demak. Adapun tujuan penelitian untuk

mengetahui bagaimana efisiensi penggunaan modal terhadap laba usaha (SHU) pada

KUD. Mintorogo Karanganyar Demak selama 2005 – 2007. Berdasarkan hasil

analisis efisiensi penggunaan modal pada KUD Mintorogo Karanganyar Demak

periode 2005-2007 dapat diperoleh hasil berikut : Pertama, Efisiensi penggunaan

modal yang diperoleh dari hasil analisis rentabilitas ekonomi dari KUD Mintorogo

Karanganyar Demak tahun 2005 mencapai sebesar 2,13% dari hasil laba usaha (SHU)

Rp.139.672.404,84 dan jumlah modal atau total kekayaan Rp.6.555.779.649,96.

Tahun 2006 mencapai sebesar 1,67% dari hasil laba usaha (SHU) Rp.169.438.262,33

dan jumlah modal atau total kekayaan Rp.10.157.142.603,44. Tahun 2007 mencapai

sebesar 0,90% dari hasil laba usaha (SHU) Rp.141.985.810,38 dan  jumlah modal

atau total kekayaan koperasi sebesar Rp.15.820.480.544,65. Berdasarkan hasil

analisis efisiensi penggunaan modal terdapat laba usaha  (SHU) menunjukkan hasil

bahwa KUD. Mintorogo Karanganyar Demak tidak efisien dalam menggunakan

modal atas SHU yang telah berhasil dicapai koperasi  periode tahun 2005 – 2007,

karena pencapaian rentabilitas ekonomi < 8% ; Kedua,  Hasil pencapaian faktor-

faktor yang menyebabkan berfluktuasinya rentabilitas ekonomi KUD Mintorogo

Karanganyar Demak yakni profit margin pada tahun 2005 mencapai sebesar 6,40%,
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tahun 2006 mencapai sebesar 5,45%, tahun 2007 mencapai sebesar 3,44%, dan

faktor operating assets turnover pada tahun 2005 sebesar 0,33 kali, tahun 2006

sebesar 0,30 kali, tahun 2007 sebesar 0,26 kali.

Eka Novi Andriani S, 2009, Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman

Terhadap Tingkat Rentabilitas pada Koperasi Serba Usaha (KSU) di Kabupaten

Blora. Dalam penelitian ini berujuan untuk mengetahui : (1) Pengaruh dari modal

sendiri yang digunakan dalam menyelenggarakan usaha koperasi terhadap nilai

rentabilitas yang dihasilkan pada masing-masing Kopeyrasi Serba Usaha; (2)

Pengaruh dari modal pinjaman yang digunakan dalam menyelenggarakan usaha

koperasi terhadap nilai rentabilitas pada masing-masing Koperasi Serba Usaha ; (3)

Pengaruh modal pinjaman dan modal sendiri secara bersamaan terhadap rentabilitas

pada masing-masing koperasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada

KSU di Kabupaten Blora tahun 2004-2006, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, modal sendiri berpengaruh negatif yang signifikan terhadap rentabilitas

pada KSU di Kabupaten Blora secara parsial. Dari hasil SPSS menunjukkan koefisien

0,122 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini disebabkan karena kurangnya

perencanaan dalam memprediksi penjualan sehingga menyebabkan kerugian,

kesalahan perhitungan persediaan dan tidak memanfaatkan modal sendiri dengan baik

sehingga banyak modal yang tidak berjalan; Kedua, Modal Pinjaman berpengaruh

signifikan terhadap rentailitas pada KSU di Kabupaten Blora secara parsial.

Ditunjukkan dari hasil pengolahan SPSS koefisien sebesar 0,081 dengan arah

berlawanan dan tingkat signifikansi 0.042; Ketiga, modal sendiri dan modal pinjaman

berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap rentabilitas secara simultan.
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Besarnya pengaruh tersebut adalah 17,60% sedangkan sisanya sebesar 82,40%

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini; Keempat, terdapat

3% Koperasi Serba Usaha (KSU) di Kabupaten Blora yang belum dapat memenuhi

stadar rentabilitas koperasi yang telah ditentukan. Dari hasil penelitian ini dari sampel

30 KSU terdapat 1 (satu) KSU yang belum standar rentabilitas yaitu KSU Mekar

Sari.

2.6. Kerangka Pikir

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang sekaligus merupakan pranata

ekonomi Indonesia yang umumnya didirikan dengan harapan dapat mengatasi

persoalan anggotanya. Koperasi termasuk salah satu badan usaha yang sesuai dengan

UUD 45 yaitu perekonomian Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama berdasar

atas asas kekeluargaan. Hal ini dikarenakan koperasi didirkan berdasar atas asas

kekeluargaan, sehingga partisipasi anggota mempunyai peran penting dalam

mengembangkan usaha koperasi.

Dalam menyelenggarakan usahanya sebagai organisasi ekonomi koperasi

memerlukan adanya modal. Peranan modal didalam operasional koperasi mempunyai

kontribusi yang sangat penting karena tanpa modal yang cukup maka usaha koperasi

tidak akan berjalan lancar. Modal koperasi adalah jumlah harta terhadap jumlah

hutang dari koperasi atau dengan kata lain selisih positif antara harta dan hutang.

Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, sehingga koperasi

perlu memanfaatkan modal sebaik-baiknya yang artinya dalam pengelolaan modal

tersebut koperasi sebaik-baiknya yang artinya dalam pengelolaan modal tersebut

koperasi harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk pemenuhan kebutuhan
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anggotanya. Dalam pengelolaan modal atau keuangan maka pihak koperasi harus

mampu mengalokasikan sumber daya keuangan yangd imilikinya secara efisien untuk

meningkatkan laba atau SHU, yang nantinya berpengaruh terhadap nilai rentabilitas.

Rentabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan Perusahaan atau Badan

Usaha atau Koperasi dalam menciptakan Laba atau Sisa Hasil Usaha dibanding

dengan modal yang digunakan. Rentabilitas mempunyai arti yang penting bagi

koperasi yaitu dapat mencerminkan kemampuan koperasi dalam memanfaatkan

modal untuk menghasilkan laba. Pada umumnya masalah rentabilitas lebih penting

daripada masalah laba, karena laba yang besar saja belum merupakanukuran bahwa

koperasi itu dapat bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan

membandingkan laba yang diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang

dihasilkan laba tersebut.

Pada KUD. Mintorogo Karangannyar Demak , modal usaha terdiri dari modal

sendiri dan modal pinjaman. Pengelolaan modal sendiri dan modal pinjaman sangat

berpengaruh terhadap laba atau SHU yang dihasilkan dan hal ini akan berpengaruh

terhadap besarnya nilai rentabilitas yang dihasilkan pada masing-masing koperasi.

Apabila dalam menjalankan usahanya koperasi menggunakan modal sendiri maka

keuntungan yang diperoleh cenderung lebih tinggi daripada koperasi menggunakan

modal pinjaman karena tidak adanya beban bunga yang harus ditanggung seperti pada

penggunaan modal pinjaman, sehingga nilai retabilitasnya yang diperoleh diharapkan

juga semakin tinggi.
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Dari uraian di atas, maka terdapat satu variabel terikat yaitu rentabilitas, dan dua

variabel bebas yaitu modal sendiri dan modal pinjaman yang selanjutnya dapat

digambarkan dalam bentuk gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Kerangka Pikir Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Rentabilitas
Pada KUD. Mintorogo Karanganyar Demak

Keterangan :                   : pengaruh parsial
: pengaruh berganda

Sumber : Bambang Riyanto (2001), UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

2.7. Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu yang dibuat untuk

menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya.

(Suhersimi Arikunto, 2006 : 135). Dari penjelasan tersebut maka dapat diajukan

hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1

H2

:

:

Ada pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman secara parsial terhadap

rentabilitas pada KUD. Mintorogo Karanganyar Demak

Ada pengaruh modal sendiri dan modal pinjaman secara simultan terhadap

rentabilitas pada KUD. Mintorogo Karanganyar Demak

Modal Sendiri
(X1)

Modal Pinjaman
(X2)

Rentabilitas
(Y)
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