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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi pengelolaan modal kerja pada kas dan piutang yang 
efektif untuk meningkatkan profitabilitas Koperasi Sari Apel Brosem. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen 
meliputi data mengenai gambaran umum perusahaan dan laporan keuangan koperasi selama tiga tahun. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat permasalahan selama tahun 2011-2013 yaitu pada kas koperasi 
mengalami kondisi kas yang terlalu tinggi hal tersebut menandakan adanya over investment. Sedangkan 
piutang, pada tahun terakhir tahun 2013 koperasi mengalami keterlambatan dalam pengumpulan piutang yang 
ditunjukkan dari penurunan perputaran piutang dan periode pengumpulan piutang menjadi semakin lama. 
Dampak dari keadaan tersebut yaitu tingkat profitabilitas koperasi yaitu OPM, NPM, ROI dan ROE mengalami 
penurunan dari tahun ke tahun. 

 

Kata kunci : modal kerja, kas, piutang, profitabilitas 

 

ABSTRACT 

 
This research aims to describe the effective management of working capital in cash and receivables for 

improving profitability of Sari Apel Brosem Cooperative. The method used in this research is deskriptive 

method with a case study approach. The sources of this research is secondary data from the docoments include 

D�JHQHUDO�RYHUYLHZ�DERXW�WKH�FRPSDQ\�DQG�WKH�FRSHUDWLYH¶V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKUHH�\HDUV�  Based on the 

analysis performed, there was a problems during the years 2011-2013 on cash the cooperative, the cash 

experiencing conditions that are too high it indicates the presence of over-investment. While receivables, in 

recent years the cooperative experience delays in collecting receivables shown a descrease in turnover of 

receivables and receivables collection period into longer. The impact of that condition, the level of profitability 

of the coorporative that OPM, NPM, ROI and ROE has decreased from year to year. 

 

Key words : management of working capital, cash, receivables, profitability 

 

 
PENDAHULUAN 

 
������.RSHUDVL� DGDODK� VXDWX� EDGDQ� XVDKD� VHODLQ�

EHUWXMXDQ�XQWXN�PHPHQXKL�NHEXWXKDQ�DQJJRWDQ\D�

MXJD� KDUXV� PDPSX� PHQJKDVLONDQ� ODED� VHFDUD�

RSWLPDO� GDUL� SHPDQIDDWDQ� SRWHQVL� \DQJ�

GLPLOLNLQ\D��WHUXWDPD�EHUNDLWDQ�GHQJDQ� 

 
 
SHQJHORODDQ�PRGDO�NHUMD��3HQJHORODDQ�PRGDO�NHUMD�

\DQJ� HIHNWLI� PHUXSDNDQ� VDODK� VDWX� IDNWRU� \DQJ�

GDSDW� PHQXQMDQJ� SHQFDSDLDQ� ODED� \DQJ� RSWLPDO��

3HQJHORODDQ� PRGDO� NHUMD� PHOLSXWL� SHQJHORODDQ�

PDVLQJ-PDVLQJ� SRV� DNWLYD� ODQFDU� VHSHUWL� NDV� GDQ�
SLXWDQJ�3HQJHORODDQ� NRSHUDVL� VHSHUWL� KDOQ\D�

EHQWXN� XVDKD� ODLQQ\D�� MXJD� WLGDN� OHSDV� GDUL�
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NHEXWXKDQ� PRGDO� NHUMD�� 0RGDO� VHQGLUL� GDSDW�

EHUDVDO� GDUL�� VLPSDQDQ� SRNRN�� VLPSDQDQ� ZDMLE��

GDQD�FDGDQJDQ� GDQ� KLEDK��0RGDO� SLQMDPDQ�GDSDW�

EHUDVDO� GDUL�� NRSHUDVL� ODLQQ\D�� EDQN� GDQ� OHPEDJD�

NHXDQJDQ� ODLQQ\D�� 0HQXUXW� .DVPLU� ������� ������

³0RGDO� NHUMD� DGDODK� LQYHVWDVL� \DQJ� GLWDQDPNDQ�

SHUXVDKDDQ�GDODP�DNWLYD�ODQFDU�DWDX�DNWLYD�MDQJND�

SHQGHN�VHSHUWL�NDV��EDQN�� VXUDW�EHUKDUJD��SLXWDQJ��

SHUVHGLDDQ�� DWDX� DNWLYD� ODLQQ\D´�� 'DODP� NHJLDWDQ�

RSHUDVLRQDOQ\D� PRGDO� NHUMD� \DQJ� GLPLOLNL� ROHK�

NRSHUDVL� GLJXQDNDQ� VHSHUWL� XQWXN� PHPEHOL�

SHUVHGLDDQ� EDUDQJ�� PHPED\DU� JDML� SHJDZDL��

PHPEHOL� EDKDQ�EDNX��PHPED\DU�EXQJD�SLQMDPDQ�

VHUWD�XQWXN�PHQGDQDL�NHJLDWDQ�NHJLDWDQ� ODLQ�\DQJ�

PHQMDGL�NHJLDWDQ�NRSHUDVL� 
Kas merupakan aktiva yang paling likuid atau 

merupakan salah satu unsur modal kerja yang 
paling tinggi likuiditasnya. Suatu perusahaan yang 
mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi karena 
adanya kas dalam jumlah yang besar berarti tingkat 
perputaran kas tersebut rendah dan mencerminkan 
adanya over investment dalam kas dan berarti pula 
perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas 
(Jumingan, 2011:97). Piutang adalah tagihan 
kepada pihak lain (kepada debitur atau langganan) 
sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan 
secara kredit (Munawir,2007:15). Bagi perusahaan 
semakin besar piutang maka artinya semakin besar 
pula modal kerja yang terikat pada piutang, 
sehingga biaya modal kerja semakin tinggi 
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, 
dimana laba merupakan tolok ukur apakah pihak 
manajemen telah berhasil dengan baik dalam 
menggunakan sumber modalnya. Profitabilitas 
diukur dengan jumlah laba usaha yang didapatkan 
oleh koperasi. 
������.RSHUDVL� 6DUL�$SHO�%URVHP�PHUXSDNDQ� VHEXDK�

XVDKD� NHFLO� PDQGLUL� \DQJ� PHPSURGXNVL� PLQXPDQ�

VDUL� DSHO� GDODP� NHPDVDQ� VHFDUD� KRPH� LQGXVWU\��

GDODP� SURVHV� SURGXNVLQ\D� WHQWXQ\D� PHPEXWXKNDQ�

SHQJHORODDQ�PRGDO�NHUMD�\DQJ�EDLN�VXSD\D�WHUKLQGDU�

GDUL� NHNXUDQJDQ� DWDX� NHOHELKDQ� PRGDO� NHUMD��

.RSHUDVL� LQL� WHUOHWDN� GL� NRWD� %DWX�� -DZD� 7LPXU��

6HMDN� WDKXQ� ������ 6DUL� $SHO� %URVHP� UHVPL�

EHUJDEXQJ� PHQMDGL� 0LWUD� %LQDDQ� 7HONRP� \DQJ�

PHPSHUROHK� EDQWXDQ� SLQMDPDQ� NUHGLW� GDUL� 37�

7HONRP��'DODP� SHUPRGDODQQ\D�� 6DUL�$SHO�%URVHP�

PHPLOLNL� EHEHUDSD� VXPEHU� PRGDO�� \DLWX� PRGDO�

VHQGLUL�� WDEXQJDQ� DQJJRWD�� EDQWXDQ� SHPHULQWDK��

VDKDP��SLQMDPDQ� WHONRP��GDQ�EDQWXDQ� SLKDN�NHWLJD�

ODLQQ\D��VHSHUWL�SLQMDPDQ�GDUL�UHNDQ��GDQD�3..��GVE� 
\DQJ� EXNDQ� PHUXSDNDQ� EDQWXDQ� SLQMDPDQ� GDUL�

SURJUDP� &65� SHUXVDKDDQ��

�KWWS���ZZZ�VDULDSHOEURVHP�FRP���$ODVDQ�GLSLOLKQ\D�

6DUL�$SHO�%URVHP� VHEDJDL� RE\HN� SHQHOLWLDQ� DGDODK�

NDUHQD� DGDQ\D� SHQJHORODDQ� PRGDO� NHUMD� SDGD� NDV�

GDQ�SLXWDQJ�\DQJ�EHOXP�HIHNWLI�GDQ�ODED�XVDKD�\DQJ�

GLKDVLONDQ�GDUL�SHULRGH�WDKXQ�����-�����\DQJ�VHODOX�
PHQXUXQ�� 

Berdasarkan data keuangan dapat diketahui 
bahwa pengelolaan modal kerja pada kas dan 
piutang Koperasi Sari Apel Brosem masih belum 
efektif hal ini terlihat pada cash ratio selama tahun 
2011 sampai dengan tahun 2013 cukup besar yaitu 
dengan jumlah rata-rata sebesar 58,45% dan 
melebihi standar kas ideal yang diperlukan, bahwa 
MXPODK� NDV� \DQJ� DGD� GL� SHUXVDKDDQ� \DQJ� ³well 

finance´� VHEDLNQ\D� WLGDN�NXUDQJ� GDUL���-10% dari 
jumlah aktiva lancar (Riyanto,2010:95). Dapat 
disimpulkan bahwa Koperasi Sari Apel Brosem 
mengalami kondisi rasio kas yang terlalu tinggi hal 
tersebut menandakan adanya over investment. Nilai 
rasio kas pada tahun 2011 sebesar 421,87%%, tahun 
2012 sebesar 265,46%% dan pada tahun 2013 
sebesar 145,81% menggambarkan terlalu besarnya 
ketersediaan kas pada koperasi, hal tersebut dapat 
mengurangi tingkat perolehan laba. Tingkat 
perputaran piutang Sari Apel Brosem dalam kurun 
waktu tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi pada 
tahun 2011 sebesar 30,85 kali, pada tahun 2012 
sebesar 31,66 kali dan pada tahun 2013 sebesar 
17,47 kali. Penurunan pada tahun 2013 ini 
menunjukkan tingkat perputaran yang semakin 
rendah, dan modal kerja yang tertanam dalam 
piutang semakin tinggi sehingga mengperkecil 
perolehan laba yang akan diterima. Hal ini 
menunjukkan pengelolaan piutang pada koperasi 
belum stabil karena tingkat perputarannya menurun. 
Dari data tingkat profitabilitas juga menunjukkan 
perolehan laba yang kurang baik, hal tersebut dapat 
dilihat dari  tren penurunan seperti Operating Profit 

Margin, Net Profit Margin, Return On Investment, 
dan Return On Equity dari tahun ke tahun. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
kondisi pengelolaan modal kerja pada kas dan 
piutang dan untuk mendeskripsikan pengelolaan 
modal kerja pada kas dan piutang untuk 
meningkatkan profitabilitas Koperasi Sari Apel 
Brosem. 
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TINJAUAN  PUSTAKA 

Modal kerja 

�������0HQXUXW� .DVPLU� ������������ PRGDO� NHUMD��

DGDODK�LQYHVWDVL�\DQJ�GLWDQDPNDQ�SHUXVDKDDQ�GDODP�

DNWLYD�ODQFDU�DWDX�DNWLYD�MDQJND�SHQGHN�VHSHUWL�NDV��

EDQN�� VXUDW� EHUKDUJD�� SLXWDQJ�� SHUVHGLDDQ�� DWDX�

DNWLYD� ODLQQ\D�� 0HQXUXW� $PEDUZDWL� ������������

PRGDO� NHUMD� DGDODK� PRGDO� \DQJ� VHKDUXVQ\D� WHWDS�

DGD� GDODP� SHUXVDKDDQ� VHKLQJJD� RSHUDVLRQDO�

SHUXVDKDDQ� PHQMDGL� OHELK� ODQFDU� VHUWD� WXMXDQ� DNKLU�

SHUXVDKDDQ�XQWXN�PHQJKDVLONDQ�ODED�DNDQ�WHUFDSDL��

0RGDO� NHUMD� PHUXSDNDQ� GDQD� \DQJ� GLWDQDPNDQ�

GDODP� DNWLYD� ODQFDU�� ROHK� NDUHQD� LWX� GDSDW� EHUXSD�

NDV�� SLXWDQJ�� VXUDW-VXUDW� EHUKDUJD�� SHUVHGLDDQ� GDQ�
ODLQ-ODLQ��0RGDO�LQL�WLGDN�ODLQ�\DQJ�GLJXQDNDQ�XQWXN�
PHODNXNDQ�DNWLYLWDV�SHUXVDKDDQ�� 
 
Konsep modal kerja 

Menurut Riyanto (2010:57) ada tiga konsep 
modal  
kerja, yaitu: 
a. .RQVHS�NXDQWLWDWLI 
0RGDO� NHUMD� PHQXUXW� NRQVHS� LQL� DGDODK�

NHVHOXUXKDQ� GDUL� MXPODK� DNWLYD� ODQFDU�� 0RGDO�

NHUMD� GDODP� SHQJHUWLDQ� LQL� VHULQJ� GLVHEXW� PRGDO�

NHUMD�EUXWR��*URVV�:RUNLQJ�&DSLWDO�� 
b. .RQVHS�NXDOLWDWLI 
0RGDO�NHUMD�PHQXUXW�NRQVHS�LQL�DGDODK�VHEDJLDQ�

GDUL� DNWLYD� ODQFDU� \DQJ� EHQDU-EHQDU� GDSDW�
GLJXQDNDQ� XQWXN� PHPELD\DL� RSHUDVLQ\D�

SHUXVDKDDQ�WDQSD�PHQJJDQJX�OLNXLGLWDVQ\D��\DLWX�

\DQJ� PHUXSDNDQ� NHOHELKDQ� DNWLYD� ODQFDU� GL� DWDV�

XWDQJ� ODQFDUQ\D�� 0RGDO� NHUMD� GDODP� SHQJHUWLDQ�

LQL� VHULQJ�GLVHEXW�PRGDO�NHUMD�QHWR��QHW�ZRUNLQJ�

FDSLWDO��� 
c. .RQVHS�IXQJVLRQDO 
.RQVHS� � LQL� � PHQGDVDUNDQ� � SDGD� � IXQJVL� GDUL��

GDQD 
GDODP� PHQJKDVLONDQ� SHQGDSDWDQ� �LQFRPH�� GDUL�

XVDKD� SRNRN� SHUXVDKDDQ�� 6HWLDS� GDQD� \DQJ�

GLJXQDNDQ� GDODP� SHUXVDKDDQ� GLPDNVXGNDQ� XQWXN�

PHQJKDVLONDQ� SHQGDSDWDQ�� 6HKLQJJD� PRGDO� NHUMD�

GDODP� NRQVHS� LQL� DGDODK� GDQD� \DQJ� GLJXQDNDQ�

VHODPD� SHULRGH� DNXQWDQVL� XQWXN� PHQJKDVLONDQ�

SHQGDSDWDQ�EDJL�SHULRGH�WHUVHEXW��&XUUHQW�,QFRPH�� 

Pentingnya pengelolaan modal kerja 
0HQXUXW� 0DUWRQR� GDQ� +DUMLWR� ����������� DGD�

EHEHUDSD� DODVDQ� \DQJ� PHQGDVDUL� SHQWLQJ\D�

PDQDMHPHQ�PRGDO�NHUMD�\DLWX� 

a. $NWLYD� ODQFDU� GDUL� SHUXVDKDDQ� EDLN� SHUXVDKDDQ�
PDQXIDNWXU� PDXSXQ� SHUXVDKDDQ� MDVD� PHPLOLNL�

MXPODK� \DQJ� FXNXS� EHVDU� GLEDQGLQJNDQ� GHQJDQ�

MXPODK�DNWLYD�VHFDUD�NHVHOXUXKDQ� 
b. 8QWXN� SHUXVDKDDQ� NHFLO�� KXWDQJ� MDQJND� SHQGHN�
PHUXSDNDQ� VXPEHU� XWDPD� EDJL� SHQGDQDDQ�

HNVWHUQDO�� 3HUXVDKDDQ� LQL� WLGDN� PHPLOLNL� DNVHV�

SDGD� SDVDU� PRGDO� XQWXN� SHQGDQDDQ� MDQJND�

SDQMDQJQ\D� 
c. 0DQDMHU� NHXDQJDQ� GDQ� DQJJRWDQ\D� SHUOX�

PHPEHULNDQ� SRUVL� ZDNWX� \DQJ� VHVXDL� XQWXN�

SHQJHORODDQ� WHQWDQJ� KDO-KDO� \DQJ� EHUNDLWDQ�
GHQJDQ�PRGDO�NHUMD� 

d. .HSXWXVDQ� PRGDO� NHUMD� EHUGDPSDN� ODQJVXQJ�
WHUKDGDS� WLQJNDW� ULVLNR�� ODED�� GDQ� KDUJD� VDKDP�

SHUXVDKDDQ� 
e. $GDQ\D�KXEXQJDQ� ODQJVXQJ�DQWDUD�SHUWXPEXKDQ�
SHQMXDODQ� GHQJDQ� NHEXWXKDQ� GDQD� XQWXN�

PHPEHODQMDL�DNWLYD�ODQFDU� 
 

.HELMDNDQ�PRGDO�NHUMD 
$GD� �� WLSH� NHELMDNDQ� \DQJ� NHPXQJNLQDQ�

GLJXQDNDQ� ROHK� SHUXVDKDDQ�� \DLWX� �0DUWRQR� GDQ�

+DUMLWR������������ 
a. .HELMDNDQ� .RQVHUYDWLI�� .HELMDNDQ� PRGDO� NHUMD�
NRQVHUYDWLI� PHUXSDNDQ� PDQDMHPHQ� PRGDO� NHUMD�

\DQJ� GLODNXNDQ� VHFDUD� KDWL-KDWL�� 3DGD� NHELMDNDQ�
NRQVHUYDWLI� LQL� PRGDO� NHUMD� SHUPDQHQ� GDQ�

VHEDJLDQ�PRGDO�NHUMD�YDULDEHO�GLEHODQMDL�GHQJDQ�

VXPEHU� GDQD� MDQJND� SDQMDQJ�� VHGDQJNDQ� PRGDO�

NHUMD� YDULDEHO� ODLQQ\D�GLEHODQMDL�GHQJDQ� VXPEHU�

GDQD�MDQJND�SHQGHN� 
b. .HELMDNDQ�$JUHVLI�� 3DGD� NHELMDNDQ� LQL� VHEDJLDQ�
PRGDO�NHUMD�SHUPDQHQ�GLEHODQMDL�GHQJDQ�VXPEHU�

GDQD�MDQJND�SDQMDQJ�� VHGDQJNDQ�VHEDJLDQ�PRGDO�

NHUMD� SHUPDQHQ� GDQ� PRGDO� NHUMD� YDULDEHO�

GLEHODQMDL�GHQJDQ�VXPEHU�GDQD�MDQJND�SHQGHN� 
c. .HELMDNDQ� 0RGHUDW�� 3DGD� NHELMDNDQ� LQL� DNWLYD�
\DQJ� EHUVLIDW� WHWDS�\DLWX�DNWLYD� WHWDS�GDQ�PRGDO�

NHUMD� SHUPDQHQ� GLEHODQMDL� GHQJDQ� VXPEHU� GDQD�

MDQJND�SDQMDQJ��6HGDQJNDQ�PRGDO�NHUMD�YDULDEHO�

GLEHODQMDL� GHQJDQ� VXPEHU� GDQD� MDQJND� SHQGHN��

.HELMDNDQ� PRGHUDW� PHQFHUPLQNDQ� NHELMDNDQ�

PDQDMHPHQ� \DQJ� NRQVHUYDWLI� VHNDOLJXV� DJUHVLI��

.HELMDNDQ� LQL� PHPLVDKNDQ� VHFDUD� WHJDV� EDKZD�

NHEXWXKDQ� PRGDO� NHUMD� \DQJ� VLIDWQ\D� WHWDS�

GLEHODQMDL�GHQJDQ�VXPEHU�PRGDO�\DQJ�SHUPDQHQ�

DWDX�VXPEHU�GDQD�\DQJ�EHUMDQJND�SDQMDQJ� 
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Pentingnya modal kerja yang cukup 
Modal kerja sebaiknya tersedia dalam jumlah 

yang cukup agar memungkinkan perusahaan untuk 
beroperasi secara ekonomis dan tidak mengalami 
kesulitan keuangan, misalnya dapat menutup 
kerugian dan mengatasi keadaan krisis atau darurat 
tanpa membahayakan keadaan keuangan 
perusahaan. Manfaat modal kerja menurut jumingan 
(2011:67), adalah sebagai berikut : 
a. 0HOLQGXQJL�SHUXVDKDDQ�GDUL�DNLEDW�EXUXN�EHUXSD�
WXUXQ\D� QLODL� DNWLYD� ODQFDU�� VHSHUWL� DGDQ\D�

NHUXJLDQ� NDUHQD� GHELWXU� WLGDN� PHPED\DU��

WXUXQQ\D� QLODL� SHUVHGLDDQ� NDUHQD� KDUJDQ\D�

PHURVRW�� 
b. 0HPXQJNLQNDQ� SHUXVDKDDQ� XQWXN� PHOXQDVL�
NHZDMLEDQ-NHZDMLEDQ� MDQJND� SHQGHN� WHSDW� SDGD�
ZDNWXQ\D� 

c. 0HPXJNLQNDQ� SHUXVDKDDQ� XQWXN� GDSDW� PHPEHOL�
EDUDQJ� GHQJDQ� WXQDL� VHKLQJJD� GDSDW�

PHQGDSDWNDQ� NHXQWXQJDQ� EHUXSD� SRWRQJDQ�

KDUJD� 
d. 0HPXQJNLQNDQ�XWXN�PHPLOLNL�SHUVHGLDDQ�GDODP�
MXPODK� \DQJ� FXNXS� JXQD� PHOD\DQL� SHUPLQWDDQ�

NRQVXPHQQ\D� 
e. 0HPXQJNLQNDQ� SHUXVDKDDQ� GDSDW� PHPEHULNDQ�
V\DUDW� NUHGLW� \DQJ� PHQJXQWXQJNDQ� NHSDGD�

SHODQJJDQ� 
 
Modal kerja dan kemampuan meningkatkan 

profitabilitas 
Menurut Martono dan Harjito (2005:76), 

konsep yang mendasari manajemen modal kerja 
yang sehat adalah dua keputusan yang menyangkut 
persoalan mendasar perusahaan, yaitu: tingkat 
investasi optimal dalam aktiva lancar, perpaduan 
yang sesuai antara pendanaan jangka pendek dan 
pendanaan jangka panjang yang digunakan untuk 
mendukung investasi dalam aktiva lancar. 
Keputusan-keputusan tersebut mempengaruhi hasil 
yang diharapkan yaitu profitabilitas dan risiko yang 
dihadapi. Mengurangi tingkat investasi aktiva 
lancar, asalkan masih mampu memenuhi penjualan 
akan mengarah pada peningkatan return on assets  
perusahaan. Untuk investasi di mana biaya eksplisit 
dari pendanaan jangka pendek lebih kecil dari 
pendanaan jangka panjang, maka semakin besar 
profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba 
perusahaan. 
 
 

Efektivitas pengelolaan modal kerja 
Kebijakan perusahaan dalam mengelola modal 

kerja secara tepat dan efektif akan menghasilkan 
keuntungan yang benar-benar diharapkan oleh 
perusahaan sedangkan pengelolaan modal kerja 
yang kurang tepat akan mengakibatkan kerugian. 
Menurut Munawir (2007:80), untuk mengukur 
apakah modal kerja tersebut telah digunakan secara 
efektif atau tidak, manajer dapat menghitung rasio 
antara total penjualan dengan jumlah modal kerja 
rata-rata tersebut (working capital turnover).  
Rasio ini menunjukkan hubungan antara modal 
kerja dengan penjualan dan menunjukkan nilai 
rupiah penjualan yang dapat diperoleh perusahaan 
untuk tiap rupiah modal kerja yang dikeluarkan. 
Turn over modal kerja yang rendah menunjukkan 
adanya kelebihan modal kerja yang mungkin 
disebabkan rendahnya turn over persediaan, piutang 
atau adanya saldo kas yang terlalu besar. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil 
kesimpulan bahwa efektivitas pengelolaan modal 
kerja adalah suatu ukuran bagaimana modal kerja 
perusahaan dapat digunakan sebaik-baiknya dalam 
melakukan proses produksi sehingga akan didapat 
volume penjualan yang sudah ditargerkan dan 
tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari 
pendapatan penjualan. 
 
Profitabilitas 

Profitabilitas meupakan kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, 
di mana laba merupakan tolok ukur apakah pihak 
manajemen telah berhasil dengan baik dalam 
menggunakan sumber modalnya. Profitabilitas 
diukur dengan jumlah keuntungan yang didapatkan 
oleh perusahaan. Menurut Syamsuddin (2011:205),  
laba perusahaan dapat ditingkatkan melalui: 
1. 3HQLQJNDWDQ� SHQMXDODQ� �EDLN� YROXPH� PDXSXQ�
KDUJD�MXDO�� 

2. 0HQHNDQ� ELD\D-ELD\D�� %LD\D� GDSDW� GLWHNDQ�
GHQJDQ�PHPED\DU�OHELK�VHGLNLW�XQWXN�VXDWX�LWHP�

DWDX� SHOD\DQDQ� \DQJ� GLWHULPD� DWDXSXQ� GHQJDQ�

PHQJJXQDNDQ� SHUDODWDQ-SHUDODWDQ� \DQJ� VXGDK�
DGD� VHFDUD� OHELK� HILVLHQ�� 6HWLDS� SHQJXUDQJDQ�

WHUVHEXW� SDVWL� DNDQ� PHQLQJNDWNDQ� NHXQWXQJDQ�

SHUXVDKDDQ� 
3. 'LVDPSLQJ� LWX�� NHXQWXQJDQ� GDSDW� GLWLQJNDWNDQ�
GHQJDQ�MDODQ�PHQJLQYHVWDVLNDQ�SDGD�DNWLYD�\DQJ�

OHELK� PHQJXQWXQJNDQ�� GDODP� KDO� LQL� DGDODK�
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DNWLYD� WHWDS� \DQJ� PDPSX� PHQJKDVLONDQ� SURGXN�

GDQ�SHQMXDODQ�\DQJ�OHELK�WLQJJL� 
7HUGDSDW� EHEHUDSD� SHQJXNXUDQ� SURILWDELOLWDV�

SHUXVDKDDQ�� GL� PDQD� PDVLQJ-PDVLQJ� SHQJXNXUDQ�
GLKXEXQJNDQ�GHQJDQ�YROXPH�SHQMXDODQ��WRWDO�DNWLYD�

GDQ�PRGDO�VHQGLUL��$QDOLVLV�NHXDQJDQ�PHQJJXQDNDQ�

UDVLR�SURILWDELOLWDV�XQWXN�PHQJHYDOXDVL� WLQJNDW� ODED�

GDODP� KXEXQJDQQ\D� GHQJDQ� YROXPH� SHQMXDODQ��

MXPODK� DNWLYD� GDQ� LQYHVWDL� WHUWHQWX� GDUL� SHPLOLN�

SHUXVDKDDQ�� SDUD�NUHGLWXU�� SHPLOLN�SHUXVDKDDQ��GDQ�

WHUXWDPD� VHNDOL� SLKDN�PDQDMHPHQ� SHUXVDKDDQ� DNDQ�

EHUXVDK� PHQLQJNDWNDQ� NHXQWXQJDQ� NDUHQD� GLVDGDUL�

EHWXO�EHWDSD�SHQWLQJQ\D�DUWL�NHXQWXQJDQ� EDJL�PDVD�

GHSDQ�SHUXVDKDDQ��6\DPVXGLQ����������� 
 

0(72'( 
-HQLV� SHQHOLWLDQ� LQL� DGDODK� SHQHOLWLDQ� GHVNULSWLI�

GHQJDQ�SHQGHNDWDQ�VWXGL�NDVXV��3HQHOLWLDQ�GHVNULSWLI�

DGDODK�SHQHOLWLDQ�\DQJ�GLODNXNDQ�XQWXN�PHQJHWDKXL�

QLODL�YDULDEHO�PDQGLUL��EDLN� VDWX�YDULDEHO�DWDX� OHELK�

WDQSD�PHPEXDW�SHUEDQGLQJDQ��DWDX�PHQJKXEXQJNDQ�

GHQJDQ� YDULDEHO� \DQJ� ODLQ� �6XJL\RQR�� ������ �����

'HQJDQ�SHQHOLWLDQ�GHVNULSWLI��GDSDW�PHQJJDPEDUNDQ�

NHDGDDQ�NHXDQJDQ�SHUXVDKDDQ�PHODOXL�DQDOLVLV�UDVLR�

NHXDQJDQ�GDUL�ODSRUDQ�NHXDQJDQ�\DQJ�WHUGLUL�GDODP�

EHQWXN� QHUDFD� GDQ� ODED� UXJL�� VHKLQJJD� GDUL�

JDPEDUDQ� WHUVHEXW� GDSDW� GLNHWDKXL� VHMDXK� PDQD�

WLQJNDW�NHEHUKDVLODQ�NLQHUMD�PDQDMHPHQ�SHUXVKDDDQ�

\DQJ� GLWHOLWL�� 'HQJDQ� PHQJJXQDNDQ� GDWD� .RSHUDVL�

6DUL� $SHO� %URVHP� SHULRGH� ����-������ IRNXV�
SHQHOLWLDQ�LQL�DGDODK� 
1. 7LQJNDW� SHQJHORODDQ� PRGDO� NHUMD� GDQ� WLQJNDW�
SURILWDELOLWDV�� 3DUDPHWHU� \DQJ� GLJXQDNDQ� \DLWX�

DQDOLVLV� UDVLR��NDV� UDVLR��SHUSXWDUDQ�NDV��SHULRGH�

SHUSXWDUDQNDV�� SHUSXWDUDQ� SLXWDQJ�� SHULRGH�

SHQJXPSXDQ� SLXWDQJ�� *URVV� 3URILW� 0DUJLQ�

�*30��� 2SHUDWLQJ� 3URILW� 0DUJLQ� �230��� 1HW�

3URILW� 0DUJLQ� �130��� 5HWXUQ� RQ� ,QYHVWPHQW�

�52,���5HWXUQ�RQ�(TXLW\��52(�� 
2. $VSHN�.HXDQJDQ��EHUXSD� 

a. 1HUDFD� WDQJJDO� ��� GHVHPEHU� ������ ������
���� 

b. /DSRUDQ� 3HUKLWQJDQ� 6LVD� +DVLO� 8VDKD� ������
���������� 

0HWRGH� DQDOLVLV� \DQJ� GLJXQDNDQ� GDODP�

SHQHOLWLDQ� LQL� DGDODK� PHWRGH� DQDOLVLV� GHVNULSWLI�

GHQJDQ� GDWD� EHUNDOD� �WLPH� VHULHV��� 'DWD� EHUNDOD�

GDSDW� GLMDGLNDQ�GDVDU�XQWXN�SHPEXDWDQ�NHSXWXGDQ��

SHUDPDODQ� NHDGDDQ� SDGD� PDVD� \DQJ� DNDQ� GDWDQJ�

GDQ� SHUHQFDQDDQ� NHJLDWDQ� XQWXN� PDVD� GHSDQ��

6HODQMXWQ\D� VHKXEXQJDQ� GHQJDQ� SURVHV� DQDOLVLV�

GDWD��PDND�SHUOX�GLVXVXQ� VHMXPODK�WDKDSDQ�DQDOLVLV�

\DQJ� WHUDWXU� GDQ� VLVWHPDWLV� XQWXN� PHPXGDKNDQ�

SHUKLWXQJDQ�DWDX�DQDOLVLV�GDWD�GDUL�VXDWX�SHQHOLWLDQ�� 
$GDSXQ� WDKDS-WDKDS� GDODP� DQDOLVLV� GDWD� GDSDW�

GLSHULQFL�VHEDJDL�EHULNXW�� 
1. 0HQJJXPSXONDQ� GDQ� PHQJHORPSRNNDQ� GDWD�
ODSRUDQ� NHXDQJDQ� EHUXSD� ODSRUDQ� UXJL� ODED� GDQ�

QHUDFD�.RSHUDVL�6DUL�$SHO�%URVHP�XQWXN�SHULRGH�

�����������GDQ������ 
2. 0HQ\XVXQ�ODSRUDQ�SHUXEDKDQ�PRGDO�NHUMD�EHUVLK�
XQWXN� PHQJHWDKXL� QDLN� WXUXQ\D� PRGDO� NHUMD�

EHUVLK� 
3. 0HODNXNDQ� DQDOLVLV� UDVLR� \DLWX� UDVLR� OLNXLGLWDV��
UDVLR� NDV�� SLXWDQJ� GDQ� UDVLR� SURILWDELOLWDV�

WHUKDGDS� GDWD� NHXDQJDQ� .RSHUDVL� 6DUL� $SHO�

%URVHP� XQWXN� SHULRGH� ������ ����� GDQ� �����

NHPXGLDQ� PHPEDQGLQJNDQ� KDVLO-KDVLO� UDVLR�
WHUVHEXW� 

4. 0HPEXDW� SUR\HNVL� PRGDO� NHUMD� \DLWX� SDGD� NDV�
GDQ� SLXWDQJ�XQWXN� WDKXQ������GDQ�PHQJDQDOLVLV�

UDVLR�SURILWDELOLWDV� 
0HQJKLWXQJ�UDVLR�NHXDQJDQ�\DLWX�NDV��SLXWDQJ�GDQ�

UDVLR� SURILWDELOOLWDV� SDGD� SUR\HNVL� ODSRUDQ�

NHXDQJDQ�.RSHUDVL�6DUL�$SHO�%URVHP�WDKXQ������ 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis perubahan modal kerja  

Analisis perubahan modal kerja pada tahun 
2011-2012 menggambarkan unsur-unsur aktiva 
yaitu piutang, stok sari apel, rumah produksi & 
tanah, akumulasi penyusutan bangunan, akumulasi 
penyusutan kendaraan, akumulasi penyusutan 
peralatan dan mesin, akumuulasi penyusutan 
inventaris kantor. Unsur-unsur pasiva yaitu dana 
sukarela, dana kesejahteraan anggota, dana sosial, 
dana pendidikan, pinjaman telkom, simpanan 
pokok, simpanan wajib, modal koperasi, cadangan 
mengalami peningkatan. Sedangkan pada unsur-
unsur aktiva yaitu kas dan bank, bahan baku & 
penunjang. Unsur-unsur pasiva yaitu SHU tahun 
berjalan mengalami penurunan. 

Analisis perubahan modal kerja pada tahun 
2012-2013 menggambarkan unsur-unsur aktiva 
yaitu piutang, bahan baku & penunjang, stok sari 
apel, rumah produksi & tanah, akumulasi 
penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan 
kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan dan 
mesin, akumulasi penyusutan inventaris kantor. 
Unsur-unsur pasiva yaitu dana sukarela, dana 
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kesejahteraan anggota, dana sosial, dana 
pendidikan, simpanan pokok, simpanan wajib, 
modal koperasi dan cadangan mengalami 
peningkatan. Sedangkan pada unsur  aktiva yaitu 
kas dan pada unsur pasiva yaitu SHU tahun berjalan 
mengalami penurunan. 
 
Laporan perubahan modal kerja bersih 

Laporan perubahan modal kerja bersih tahun 
2011-2012 menunjukkan perubahan-perubahan 
pada unsur-unsur aktiva lancar yaitu piutang, dan 
stok sari apel mengalami peningkatan dari tahun 
2011 ke tahun 2012. Sedangkan kas dan piutang 
mengalami penurunan. Unsur-unsur kewajiban 
jangka pendek yaitu dana sukarela, dana 
kesejahteraan anggota, dana sosial dan dana 
pendidikan mengalami peningkatan. Dengan 
demikian modal kerja bersihnya mengalami 
penurunan sebesar Rp. 64.873.700,00.  

Laporan perubahan modal kerja bersih tahun 
2012-2013 menunjukkan perubahan-perubahan 
pada unsur-unsur aktiva lancar yaitu piutang, bahan 
baku & penunjang dan stok sari apel mengalami 
peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013. 
Sedangkan kas mengalami penurunan. Unsur-unsur 
kewajiban jangka pendek yaitu dana sukarela, dana 
kesejahteraan anggota, dana sosial dan dana 
pendidikan mengalami peningkatan. Dengan 
demikian modal kerja bersihnya mengalami 
peningkatan sebesar Rp. 23.983.564,00. 

 
Tingkat likuiditas 

Dari hasil perhitungan untuk tahun 2011 
diperoleh rasio lancar sebesar 622,82% nilai ini 
dapat berarti bahwa untuk setiap satu rupiah 
kewajiban jangka pendek dijamin dengan Rp 6,23 
rupiah aktiva lancar. Pada tahun 2012  rasio lancar 
sebesar 408,41%. Nilai rasio lancar koperasi pada 
tahun 2013 adalah sebesar 385,47%. Rasio lancar 
Koperasi Sari Apel Brosem selama tahun 2011 
sampai tahun 2013 selalu mengalami penurunan. 
Jumlah rata-rata rasio lancar koperasi selama tahun 
2011 sampai dengan tahun 2013 sebesar 457,83%. 
Nilai rasio lancar koperasi selama tiga tahun 
terakhir masih berada diatas standar umum yaitu 
200%. Nilai rata-rata 472,23% berarti dengan 
menggunakan aktiva yang dimiliki, koperasi 
mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Pada tahun 2011 quick ratio Koperasi Sari Apel 
Brosem sebesar 457,90% ini berarti setiap 

kewajiban lancar Rp. 1,00 dijamin oleh aktiva 
lancar tanpa persediaan sebesar Rp. 4,58. Pada 
tahun 2012 quick ratio koperasi sebesar 228,16%. 
Nilai quick ratio pada tahun 2013 adalah sebesar 
264,29% nilai ini mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya. Quick ratio Koperasi Sari Apel 
Brosem selama tahun 2011 sampai tahun 2013 
mengalami fluktuasi dengan kecenderungan 
mengalami peningkatan pada tahun terakhirnya. 
Meskipun rasio berfluktuatif namun jumlah rata-
rata quick ratio koperasi dari tahun 2011 sampai 
dengan tahun 2013 adalah sebesar 316,78%. Nilai 
rasio ini masih berada diatas standar umum yaitu 
100% hal ini berarti dengan menggunakan quick 

asset yang dimiliki, koperasi mampu memenuhi 
kewajiban jangka pendeknya. 

Net Working capital Koperasi Sari Apel 
Brosem pada tahun 2011 sebesar Rp 
435.351.419,00 sedangkan pada tahun 2012 
mengalami penurunan sebesar Rp 325.764.819,00. 
Pada tahun  2013 mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya yaitu Rp 349.748.383,00. Net 

Working Capital digunakan untuk menghitung 
berapa kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. 

 
Analisis kas 

Kondisi rasio kas yang terlalu tinggi hal 
tersebut menandakan adanya over investment atau 
belum digunakan secara optimal berarti koperasi 
kurang efektif dalam mengelola kas dan dapat 
mengurangi pendapatan investasi. 

Cash ratio Koperasi Sari Apel Brosem pada 
tahun 2011 sebesar 421,87% berarti bahwa setiap 
kewajiban jangka pendek satu rupiah dijamin oleh 
kas sebesar Rp 4,22. Nilai cash ratio koperasi tahun 
2012 adalah sebesar 265,46%, penurunan cash ratio 
kembali terjadi pada tahun 2013 sebesar 164,23%. 
Penurunan kas ini terjadi dikarenakan terjadi 
peningkatan jumah piutang pertahunnya. Jumlah 
rata-rata kas koperasi selama tahun 2011 sampai 
tahun 2013 adalah sebesar 283,85% jumlah ini jauh 
diatas standar umum cash ratio yang ideal menurut 
(Sawir, 2005: 10) yaitu 0,50. 

Perputaran kas Koperasi Sari Apel Brosem 
pada tahun 2011 sebesar 3,48 kali. Perputaran kas 
pada tahun 2012 sebesar 3,59 dan tahun 2013 
sebesar 5,96 kali yang artinya bahwa perputaran kas 
menjadi kas kembali semakin cepat sehingga kas 
yang dibutuhkan oleh Sari Apel Brosem semakin 
sedikit. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir rata-
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rata perputaran kas Sari Apel Brosem adalah 
sebanyak 4,34 kali yang artinya bahwa berputarnya 
kas sejak menjual sampai menjadi kas kembali rata-
rata 4,34 kali. Semakin cepat perputaran kas yang 
terjadi maka akan semakin kecil modal kerja yang 
dibutuhkan oleh koperasi dan semakin kecil 
perputaran kas yang terjadi maka akan semakin 
banyak modal kerja yang dibutuhkan koperasi untuk 
memenuhi kebutuhan koperasi. 

Periode terikatnya kas pada modal kerja dari 
dapat dilihat bahwa semakin cepat perputaran kas 
yang terjadi maka semakin kecil pula periode 
terikatnya kas pada modal kerja, ini artinya bahwa 
semakin cepat atau semakin sedikit waktu yang 
dibutuhkan dalam perputaran kas menjadi kas 
kembali sejak menjual. Sedangkan untuk periode 
perputaran kas selama tiga tahun terakhir rata-
ratanya adalah 18,95 hari, jadi waktu yang 
diperlukan sejak menjual sampai dengan kas 
kembali rata-rata adalah 18,95 hari. Jika dilihat 
bahwa tahun 2013 periode terikatnya kas pada 
modal kerja adalah waktu terkecil selama tiga tahun 
terakhir. Semakin pendek waktu perputaran modal 
kerja semakin kecil kebutuhan modal kerja, dan 
sebaliknya semakin panjang waktu perputaran 
modal kerja semakin besar pula kebutuhan modal 
kerja. 
Analisis piutang 

Perputaran piutang Sari Apel Brosem untuk 
tahun 2011 sebesar 30,85 kali yang artinya bahwa 
jumlah piutang yang dimiliki oleh perusahaan 
dalam kurun waktu satu tahun akan dikonversi 
menjadi piutang sebanyak 30,85 kali, selanjutnya 
pada dua tahun berikutnya perputaran piutang 
koperasi mengalami fluktuasi yaitu mengalami 
kenaikan di tahun 2012 sebesar 31,66 kali dan 
penurunan di tahun 2013 sebesar 17,47 kali. 
Tingkat perputaran piutang Sari Apel Brosem dalam 
kurun waktu tiga tahun terakhir ini mengalami 
fluktuasi dengan kecendurungan penurunan pada 
tahun akhirnya. Penurunan pada tahun 2013 ini 
menunjukkan tingkat perputaran yang semakin 
rendah, dan modal kerja yang tertanam dalam 
piutang semakin tinggi menunjukkan kinerja 
koperasi dalam mengelola piutangnya belum stabil.  

Terlihat bahwa periode pengumpulan piutang 
Sari Apel dari tiga tahun mengalami fluktuasi, pada 
tahun 2012 periode perputaran piutangnya menurun 
menjadi 11 hari dibandingkan dengan tahun 2011 
yang jumlahnya 12 hari tetapi ditahun berikutnya 

yaitu di tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 21 
hari masih dibawah standar kebijakan koperasi 
dalam pengumpulan piutang yaitu 19 hari. 
Peningkatan pada rasio periode pengumpulan 
piutang ini justru menunjukkan bahwa dari tahun ke 
tahun cepatnya piutang yang dapat ditagih dan 
menjadi kas koperasi semakin lama. 

 
Tingkat profitabilitas 

Nilai dari rasio profitabilitas akan 
menggambarkan tingkat kemampuan Koperasi Sari 
Apel Brosem dalam menghasilkan keuntungan bagi 
perusahaan. Hasil perhitungan dari rasio-rasio 
profitabilitas koperasi akan diuraikan lebih pada 
bagian dibawah ini: 

Gross profit margin Koperasi Sari Apel 
Brosem pada tahun 2011 sebesar 33,07%, hal ini 
berarti setiap rupiah penjualan menghasilkan laba 
bruto Rp 33,07. Gross profit margin koperasi pada 
tahun 2012 turun menjadi 25,89%. Nilai Gross 

profit margin Koperasi Sari Apel Brosem pada 
tahun 2013 naik menjadi 29,34%. Gross profit 

margin koperasi selama tahun 2011 sampai tahun 
2013 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan 
mengalami peningkatan pada tahun terakhirnya. 
Menurut nilai gross profit margin pada tahun 2013 
menunjukkan bahwa koperasi mampu menciptakan 
efisiensi produksi.  

Operating profit margin Koperasi Sari  Apel 
Brosem pada tahun 2011 sebesar 24,78% 
Selanjutnya pada tahun 2012 mengalami penurunan 
sebesar 15,71% dan selanjutnya pada tahun 2013 
kembali mengalami penurunan sebesar 10,72%.   
Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat laba 
operasi dibandingkan dengan volume penjualan. 
Rasio ini menggambarkan keuntungan yang 
diterima atas setiap rupiah penjualan yang 
dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa Koperasi Sari 
Apel Brosem tidak mampu mengelola biaya 
operasional secara efisien dari tahun ke tahun 
karena selalu mengalami penurunan.  

Berdasarkan perhitungan Net Profit Margin 

Koperasi Sari Apel Brosem diatas dapat dilihat 
bahwa selama periode tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2013 Net Profit Margin selalu mengalami 
penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2011 sebesar 
16,96%  artinya setiap rupiah penjualan 
menghasilkan keuntunugan bersih sebesar Rp. 0,17. 
Sedangkan pada tahun 2012 sebesar 11,75% dan 
selanjutnya pada tahun 2013 sebesar 7,29%. 
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       Tabel 1. Perbandingan Rasio Keuangan 2013-2014 

Semakin besar angka yang dihasilkan menunjukan 
kinerja yang semakin baik. Penurunan Net Profit 

Margin dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa 
kinerja koperasi dalam memperoleh laba yang 
kurang baik. Net profit margin Koperasi Sari Apel 
Brosem selama tahun 2011 sampai dengan tahun 
2013 mengalami penurunan setiap tahunnya. 
Menurunnya net profit margin dari tahun ke tahun 
menunjukkan kinerja koperasi yang kurang baik 
karena laba bersih dari seiap penjualan yang 
diperoleh semakin tahun semakin menurun.  

Return on Investment Sari Apel Brosem pada 
tahun 2011 sebesar 19,70% sedangkan pada tahun 
2012 mengalami penurunan sebesar 12,92% dan 
selanjutnya pada tahun 2013 turun sebesar 9,78%. 
Dapat disimpulkan bahwa Return on Investment 

Koperasi Sari Apel Brosem menunjukkan tidak 
efisien dalam kemampuan modal yang 
diinvestasikan kekeseluruhan aktiva untuk 
menghasilkan keuntungan dari tahun ke tahun. 
Penurunan return on investment koperasi Sari Apel 
Brosem selama tahun 2011 sampai tahun 2013 juga  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Sumber: Data Diolah 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa pengelolaan kas 

Koperasi Sari Apel Brosem semakin membaik, 
nampak pada perputaran kas yang mengalami 
peningkatan padatahun 2013 perputaran kas sebesar 
5,96 kali pada tahun 2014 meningkat mennjadi 8,19 
kali sehingga periode terikatnya kas pada modal 
kerja semakin cepat pada tahun 2013 sebesar  60 
hari pada tahun 2014 semakin cepat menjadi 44 
hari. Pada pengelolaan piutang  Koperasi Sari Apel 
Brosem juga mengalami peningkatan pada tahun 
2013 sebesar 17,47 kali menjadi 19 kali yang 
mengakibatkan periode terikatnya kas pada  modal 

disebabkan karena peningkatan dari jumlah 
keseluruhan aktiva perusahaan setiap tahunnya, 
tidak diikuti oleh terciptanya peningkatan 
keuntungan bersih yang diperoleh oleh koperasi. 
Hal ini menunjukkan kinerja koperasi yang kurang 
baik, dapat dilihat dari kemampuan total aktiva 
yang dimiliki oleh koperasi dalam menghasilkan 
keuntungan bersih yang berkurang setiap tahunnya. 

Return on Equity Sari Apel Brosem pada 
periode tahun 2011-2013 selalu mengalami 
penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2011 sebesar 
22,76% sedangkan pada tahun 2012 sebesar 15,19% 
dan selanjutnya pada tahun 2013 sebesar 11,63%. 
Return on equity Koperasi Sari Apel Brosem selama 
tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami 
penurunan setiap tahunnya. Nilai return on equity 

yang terus menurun menggambarkan kinerja 
perusahaan yang kurang baik, hal ini ditunjukkan 
dengan jumlah penghasilan bersih yang diperoleh 
atas modal yang ditanamkan ke Koperasi Setiap 
tahunnya semakin berkurang. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
kerja menjadi lebih cepat, pada tahun 2013 sebesar 
21 hari meningkat pada tahun 2014 sebesar 19 hari. 
Setelah dilakukan pengelolaan kas dan piutang 
efektif yang juga diikuti dengan efisiensi biaya-
biaya menunjukkan rasio profitabilitas yang 
meningkat pada tahun 2014. Tingkat Gross Profit 

Margin (GPM) pada tahun 2013 sebesar 29,34% 
naik pada tahun 2014 sebesar 32,92%.  Tingkat   
Operating  Profit  Margin (OPM) pada tahun 2013 
sebesar 10,72% naik pada tahun 2014 menjadi 
15,60%. Tingkat Net Profit Margin (NPM) pada 
tahun 2013 sebesar 7,29% meningkat pada tahun 
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3HUSXWDUDQ�.DV �����NDOL �����NDOL 
3HULRGH�7HULNDWQ\D��.DV�SDGD�0RGDO�.HUMD ���KDUL ���KDUL 
3HUSXWDUDQ�3LXWDQJ ������NDOL ���NDOL 
3HULRGH�3HQJXPSXODQ�3LXWDQJ ���KDUL ���KDUL 
*URVV�3URILW�0DUJLQ ������ ������ 
2SHUDWLQJ�3URILW�0DUJLQ ������ ������ 
1HW�3URILW�0DUJLQ ����� ������ 
5HWXUQ�2Q�,QYHVWPHQW ����� ������ 
5HWXUQ�2Q�(TXLW\ ������ ������ 

Analisis Rasio Kas, Piutang dan Rasio Profitabilitas 
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2014 menjadi 10,57%. Tingkat Return on 

Investment (ROI) pada tahhun 2013 sebesar 9,78% 
meningkat pada tahun 2014 menjadi 16,02%. 
Tingkat Return on Equity (ROE) pada tahun 2013 
sebesar 11,63% pada tahun 2014  meningkat 
menjadi  19,05%. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan 
yang dilakukan oleh peneliti mengenai analisis  
pengelolaan modal kerja pada kas dan piutang 
untuk meningkatkan profitabilitas pada Koperasi 
Sari Apel Brosem kota Batu, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan analisis 
modal kerja pada kas dan piutang selama tahun 
2011 sampai tahun 2013 dapat diketahui selama 3 
tahun terakhir modal kerja Koperasi Sari Apel 
Brosem lebih banyak tertanam dalam kas. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa modal kerja tersebut 
menjadi tidak produktif. Selain itu terjadi 
penurunan perputaran piutang pada tahun terakhir 
yaitu pada tahun 2013 yang berada di bawah standar 
kebijakan pengumpulan piutang yang ditetapkan 
dan berarti jangka waktu terikatnya modal kerja 
pada piutang semakin tinggi sehingga memperkecil 
perolehan laba. Masalah lain yang ada di dalam 
Koperai Sari Apel Brosem adalah rendahnya tingkat 
profitabilitas, karena nilai dari Operating Profit 

Margin, Net Profit Margin, Return On Investment, 

Return On Equity mengalami penurunan tiap 
tahunnya. Sehingga koperasi perlu meningkatkan 
efisiensi pengelolaan modal kerjanya agar 
profitabilitas koperasi dapat ditingkatkan. Untuk 
menganalisis permasalahan yang ada, maka 
digunakan analisis time series terhadap rasio-rasio 
keuangan pada koperasi. Dengan mengunakan time 

series terhadao rasio-rasio keuangan koperasi dapat 
menunjukkan kondisi keuangan koperasi pada satu 
periode tertentu yang diharapkan dapat memberikan 
acuan atau pedoman bagi koperasi untuk 
menetapkan kebijakan manajemen dalam 
pengelolaan modal kerja yang efektif dan efisien 
untuk meningkatkan profitabilitas. 
 
Saran 
������$GDSXQ� VDUDQ� \DQJ� GDSDW� GLEHULNDQ� NHSDGD�

NRSHUDVL� VHEDJDL� PDVXNDQ� NHSDGD� NRSHUDVL� GDODP�

PHQJHOROD�PRGDO�NHUMD�SDGD�NDV�GDQ�SLXWDQJ�DGDODK�

VHEDJDL� EHULNXW�� .RSHUDVL� 6DUL�$SHO� %URVHP� KDUXV�

PHQLQJNDWNDQ� SHQJHORODDQ� NDV� \DQJ� OHELK� HIHNWLI�

DJDU� MXPODK�NDV�\DQJ� WHUVHGLD� GDSDW� VHVXDL�GHQJDQ�

NHEXWXKDQ�� -XPODK� NDV� \DQJ� UHODWLI� NHFLO� DNDQ�

GLSHUROHK� SURILW� \DQJ� OHELK� EHVDU�� .HELMNDDQ� \DQJ�

GDSDW� GLDPELO� .RSHUDVL� 6DUL� $SHO� %RVHP� DGDODK�

PHQJJXQDNDQ� SHQHWDSDQ� VDOGR� RSWLPDO� VHKLQJJD�

NRSHUDVL� GDSDW� PHQJHOROD� SHQHULPDDQ� GDQ�

SHQJHOXDUDQ� NDV� GDODP� SHUXVDKDDQ�� .RSHUDVL� 6DUL�

$SHO� %URVHP� KDUXV� PHQMDJD� GDQ� PHZDVSDGDL�

PHQXPSXNQ\D� PRGDO� NHUMD� \DQJ� WHUWDQDP� GDODP�

SLXWDQJ�� 8QWXN� LWX� NRSHUDVL� MXJD� SHUOX�

PHPSHUKDWLNDQ� NHELMDNDQ� GDODP� PHQHQWXNNDQ�

MDQJND�ZDNWX�WHULNDWQ\D�PRGDO�NHUMD�GDODP�SLXWDQJ�

XQWXN�WHUFLSWDQ\D�SHQJHORODDQ�SLXWDQJ�\DQJ�HIHNWLI��

6HODLQ� LWX� XQWXN� OHELK� PHQLQJNDWNDQ� ODED� GDQ�

PHPSHUNHFLO�UHVLNR�NHPXQJNLQDQ�WLGDN�WHUWDJLKQ\D�

SLXWDQJ�� VHEDLNQ\D� .RSHUDVL� 6DUL� $SHO� %URVHP�

PHQHWDSNDQ� NHELMNDQ� SLXWDQJ� \DQJ� PHQGRURQJ�

SHODQJJDQ� GDSDW� PHOXQDVL� KXWDQJ� VHFDUD� WHSDW�

ZDNWX��.RSHUDVL�6DUL�$SHO�%URVHP�VHEDLNQ\D� OHELK�

PHQLQJNDWNDQ�NHWHWDSDQ�GDODP�PHQHQWXNDQ�WDNVLUDQ�

WHUKDGDS� ELD\D-ELD\D� RSHUDVLRQDO� PDXSXQ� QRQ�
RSHUDVLRQDO� DJDU� GDSDW� PHQFLSWDNDQ� ELD\D� \DQJ�

OHELK�HILVLHQ� VHKLQJJD�NRSHUDVL�GDSDW�PHQJKDVLONDQ�

ODED�EHUVLK�\DQJ�PDNVLPDO�DWDX�OHELK�EDLN� 
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