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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESISS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat hasil dari penelitian tentunya di butuhkan penelitian terdahulu dan tinjauan

pustaka. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk mendukung 

penelitian yang di lakukan. Dimana penelitian terdahu peneliti sajikan dalam bentuk deskripsi 

sebagai berikut: 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Aprilia (2017) dengan judul“Pengaruh Perputaran 

Piutang, Persediaan Dan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Tekstil Dan Garmen”. penelitian 

ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh perputaran piutang, perputaran 

persediaan dan perputaran modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan tekstil dan 

garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 5 tahun yaitu 2011 sampai 2015. 

Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan Return On Assets (ROA). Jenis 

penelitian ini adalah kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 17 perusahaan 

dan sampel penelitian yang diambil adalah 3 perusahaan tekstil dan garmen. Pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda dengan asumsi klasik, uji F serta uji T. Hasil pengujian menunjukkan 

pengaruh variabel perputaran piutang, perputaran persediaan dan perputran modal kerja pada 

perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah signifikan. 

Sedangkan secara parsial, perputaran piutang mempunyai pengaruh negatif terhadap 

profitabilitas dengan nilai signifikan 0,006. Perputaran persediaan mempunyai pengaruh positif 
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terhadap profitabilitas dengan nilai signifikansi 0,002. Dan perputaran modal kerja mempunyai 

pengaruh negatif terhadap profitabilitas dengan nilai signifikansi 0,786. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Santi (2017) dengan judul “Pengaruh Perputaran 

Modal Kerja, Current Ratio dan Leverage Operasi Terhadap Profitabilitas”. Rasio lancar dalam 

sebuah perusahaan rendah, maka dianggap terjadinya masalah dalam likuiditas. Leverage adalah 

penggunaan utang untuk meningkatkan laba. Berdasarkan latar belakang diatas mendorong 

penulis untuk meneliti “pengaruh perputaran modal kerja , current ratio dan Leverage 

operasional terhadap profitabilitas perusahaan”. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 11 perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan perusahaan food 

and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiadan Website Bursa Efek Indonesia. Teknik 

analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hasil analisis dan pengujian hipotesis dihasilkan bahwa variabel-variabel independen; (1) 

perputaran modal kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return on asset pada 

perusahaan food and beverages periode 2012 sampai 2015. (2) current ratio memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap return on asset pada perusahaan food and beverages periode tahun 

2012 sampai 2015. (3) leverage operasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return 

on asset pada perusahaan food and beverages periode 2012-2015. Melihat dari hasil koefisien 

determinasi parsial dapat disimpulkan variabel yang mempunyai pengaruh dominasi terhadap 

return on asset adalah leverage operasi. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Arianti, Indriasih dan Tabrani (2017) dengan judul 

“Penentuan Profitabilitas Koperasi Melalui Modal Kerja Dan Efektifitas Pengendalian Biaya 

Terhadap Profitabilitas”. Dengan tujuan untuk menganalisis efisiensi modal kerja dan efektifitas 
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pengendalian biaya terhadap profitabilitas. Hasil penelitian menunjukan bahwa efisiensi modal 

kerja mengalami penurunan, perputaran modal kerja paling tinggi hanya 0,49 kali pada tahun 

2013 sedangkan tingkat perputaran modal kerja paling rendah pada tahun 2016 sebesar 0,29 kali 

hal ini berdampak pada tingkat profitabilitas yang rendah sedangkan efektifitas pengandalian 

biaya juga mengalami penurunan tetapi tidak signifikan. Pada tingkat profitabilitas PKP-RI Kota 

Tegal juaga mengalami fluktuasi, tingkat profitabilitas tertinggi ada di tahun 2012 sebesar 2,02% 

sedangkan terendah ada di tahun 2013 sebesar 1,43% dan masih dibawah standar. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Daryanty (2016) dengan judul “The Influence Of Working 

Capital and Total Asset Turnover to Profitability(A Case Study On PT. Metrodata Electronics Tbk.)” 

Working capital and total asset turnover are company significant asect. They can either increase or 

decrease the profitability (ROE), if they are managed efficiently, effectively and economically. Never 

the less if the company can not manage working capital and total asset turnover well, they will lead to 

a return on equity will decline, this condition causess the the company suffered losses that the 

company’s financial condition can be said to be unstable. The purpose of this research to determine the 

effect of working capital, total asset turnover and profitability (ROE) and the influence of working 

capital and total assets turnover on profitability (ROE) on PT.Metroda Electronics, Tbk. This researcg 

uses descriptive verification and statistical analysis menthods. To determine the working capital and 

total asset turnover and profitability (ROE) the research conduts purposiv sampling techniques. The 

data were taken from the company’sbalance sheet and bincome stantment. Then the working capital, 

total asset turnover and profitability (ROE) were analyzed using the quantitative approach which’s the 

multiple linear regression. It was to determine the influence either simultaneously or partially. The 

results of this study indicate that have a ignificant working capital and trending positively aganst the 

profitability (ROE). Total asset turnover have a significant and positive trending profitability (ROE) 
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Based on the simultaneous testing of acquired working capital and total asset turnover have a 

significant to profitability (ROE). 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Wirasari dan Sari (2016) dengan judul “Pengaruh 

Perputaran Modal Kerja, Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Dan Pertumbuhan Koperasi 

Terhadap Profitabilitas”. Dengan tujuan mengetahui pengaruh perputaran modal kerja, 

perputaran kas, perputaran piutang, dan pertumbuhan koperasi terhadap profitabilitas koperasi 

serba usaha di Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2012-2014, dengan hasil tingkat perputaran 

modal kerja, perputaran kas, perputaran piutang dan pertumbuhan koperasi berpengaruh positi 

terhadap profitabilitas. Pengaruhvariabel perputaran modal kerja, perputaran kas, perputaran 

piutang dan perputaran laba terhadap profitabilitas mempunyai nilai determinan sebesar 49,5 

persen sedang sisanya sebesar 50,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk 

dalam model penelitian.  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rachmatika, Topowijono dan Sudjana (2015) denga 

judul “Analisis Efektiitas Pengelolaan Modal Kerja Dalam Rangka Meningkatkan Profitabilitas”. 

Dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan modal kerja dalam rangka 

meningkatkan profitabilitas Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur 

selama tiga tahun, dengan hasil koperasi dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan 

mengalami  kenaikan modal kerja, yang mana terlihat dari laporan perubahan modal kerja dan 

laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Perhitungan pada rasio profitabilitas menunjukkan 

penurunan selama tiga tahun berturut-turut. Perhitungan pada rasio likuiditas menunjukkan Net 

Working Capita, Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio mengalami fluktuasi. Perhitungan pada 

rasio aktifitas juga mengalami fluktusi, akan tetapi pada rasio perputaran yang telah dilakukan 
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diperoleh hasil bahwa rasio keuangan perusahaan secara keseluruhan mengalami peningkatan 

yang baik. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Kumara dan Saputra (2014) dengan judul “Penguh 

Efesiensi Modal Kerja Pada Profitabilitas Koperasi Serba Usaha”. Dengan tujuan  untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh antara perputaran aktiva lancar, perputaran aktiva tetap, 

perputaran total aktiva, dan perputaran modal kerja terhadap profitabilitas, dengan hasil uji 

hipotesis ditemukan bahwa secara parsial perputaran aktiva lancar berpengaruh negatif signifikan 

terhadap profitabilitas, perputaran aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, 

dan perputaran modal kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Soejoto (2012) dengan judul “Profitabilitas Modal Ekuitas 

Pada Koperasi Wanita As Sakinah sidoarjo”. Dengan tujuan untuk mengetahui profitabilitas modal 

ekuitas koperasi wanita As Sakinah Sidoarjo dan mengetahui perkembangan profitabilitas modal 

ekuitas, dengan hasil menunjukkan tingkat profitabilitas modal ekuitas kopwan As Sakinah adalah 

sebagai berikut tahun 2009 profitabilitas modal ekuitas kopwan As Sakinah mencapai 44,6% dengan 

kriteria sehat, tahun 2010 mencapai 33,1% dengan kriteria sehat, kemudian tahun 2011 mencapai 

11,9% dengan kriteria kurang sehat, tahun 2012 mencapai 3,3% dengan kriteria tidak sehat, dan 

tahun 2013naik pada angka 8,1%dengan kriteria tidak sehat. Sedangkan perkembangan profitabilitas 

modal ekuitas kopwan As Sakinah berdasarkan analisis Trend yang telah dilakukan profitabilitas 

modal ekuitas kopwan As Sakinahmemiliki jenis trend negatif dengan hasil Y=19,8-10,08X. Artinya 

profitabilitas modal ekuitas kopwan As Sakinah selalu mengalami penurunan sebanyak 10,08X 

setiap tahunnya. Untuk mengatasi hal tersebut kopwan As Sakinah dapat melakukan penghematan 

biaya operasional, membangun kepercayaan anggota terhadap pengurus dan membangun solidaritas 

antar pengurus.  
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Beberapa persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: 

1. Ada beberapa variabel dari penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. 

Variabel tersebut adalah perputaran modal kerja dan perputaran piutang. 

2. Metode penelitian menggunkan metode regresi data panel 

3. Data yang digunakan data tahunan 

Sedangkan perbedaan dengan penelitiaan terdahulu meliputi data koperasi simpan pinjam 

yang berbeda dan tahun yang digunakan juga berbeda. Objek penelitian ini dilakukan Kabupaten 

Madiun. 

B. Landasan Teori 

1) Teori Profitabilitas  

Ada beberapa pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan dimana masing-masing 

pengikuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Secara 

keseluruhan tiga pengukuran ini akan memungkinkan seorang menganalisa untuk mengevakuasi 

tingkat earning dalam hubungannya dengan volume penjualan. Di sini perhatian ditekankan pada 

profitabilitas, karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah ada 

dalam keadaan menguntungkan/profitable. Tanpa adanya keuntungan akan sangat sulit bagi 

perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditur, pemilik perusahaan dan pihak 

managemen perusahaan akan berusaha meningkatkan  keuntungan. Karena disadari betul betapa 

pentingnya arti keuntungan bagi masa depan perusahaan, (Syamsuddin,  2011; 59) 

2) Teori Perputaran Modal Kerja 

Managemen modal kerja berkenaan dengan management curren account perusahaan (aktiva 

lancar dan utang lancar). Managemen modal kerja ini merupakan salah satu aspek terpenting dari 

keseluruhan managemen pembelanjaan perusahaan. Apabila perusahaan tidak dapat 
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mempertahankan “tingkat modal kerja yang memuaskan”, maka kemungkinan sekali perusahaan 

akan berada dalam keadaan insolvent (tidak mampu membayar kewajiban-kewajiban yang sudah 

jatuh tempo), maka kemungkinan sekali perusahaan terpaksa harus dilikuidir (bangkrut). Aktiva 

lancar harus cukup besar untuk dapat menutup utang lancar dan utang lancar demikian rupa, 

sehingga menggambarkan adanyatingkat keamanan yang memuaskan. Managemen modal kerja 

adalah untuk mengelola masing-masing pos aktiva lancar dan hutang lancar, sehingga jumlah 

modal kerja (aktiva lancar dikurangi utang lancar) yang diinginkan tetap dipertahankan. ( 

Syamsuddin, 2011; 201) 

3) Teori Perputaran Piutang 

 Semakin tinggi tingkat perputaran piutang suatu perusahaan semakin baik pengelolahan 

piutangnya. Tingkat perputaran piutang dapat ditingkatkan dengan dengan jalan memperketat 

kebijakan penjualan kredit, misalnya dengan jalan memperpendek waktu pembayaran. Tetapi 

kebijaksanaa seperti ini cukup sulit untuk diterapkan, karena dengan semakin ketatnya kebijakan 

penjualan kredit kemungkinan besar volume penjualan akan menurun, sehingga hal tersebut bukannya 

membawa kebaikan bagi perusahaan bahkan sebaliknya. Oleh karena itu, seorang analisis keuangan 

perusahaan perlu mempertanyakan adanya tingkat perputaran piutang yang tinggi dari perusahaan 

lainnya. (Syamsuddin, 2011;49) 

4) Teori Perputaran Total Aset 

Rasio perputaran total aset menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang 

tinggi biasanya menunjukkan managemen yang baik, sebaliknya rasio yang rendah harus 

membuat managemen mengevaluasi strategis, pemasarannya dan pengeluaran modalnya 

(investasi). (Hanafi dan Halim, 2016;79) 
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5) HubunganPerputaran Modal Kerja dengan Profitabilitas 

Menurut Syamsuddin (2011:209) hubungan perputaran modal kerja dengan profitabilitas 

ialah modal kerja merupakan salah aspek penting dari keseluruhan managemen pembelanjaan 

perusahaan. Apabila perputaran modal kerja  perusahaan meningkat maka kentungan juga akan 

mengikuti semakin banyak. Demikian pula sebaliknya jika perusahaan menurunkan perputaran 

modal kerja maka juga akan diikuti pleh penurunan tingkat profitabilitas. 

Menurut (Keown, 2005 : 190) “Modal kerja bersih (net working capital yaitu selisih antara 

asset lancar dan kewajiban lancar) menyediakan gambaran yang sangat berguna dalam 

menentukan kebijakan pembiayaan jangka pendek. Jika modal kerja bersih menurun, keuntungan 

perusahaan cenderung naik . Tetapi, kenaikan keuntungan ini disaat yang sama juga menaikan 

risiko ilikuiditas perusahaan. Akibatnya, kebijakan pembiayaan jangka pendek perusahaan 

berdampak pada modal kerja bersih yang pada akhirnya melibatkan pertimbangan risiko dan 

tingkat pengembalian (risk-return trade off)”. 

Menurut Munawir (2004:124) tersedianya modal kerja yang cukup dapat segera 

dipergunakan dalam operasi tergantung pada tipe atau sifat dari aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan seperti: kas (Surat-surat berharga), piutang, dan persediaan. Tetapi modal kerja 

cukup jumlahnya dalam arti harus mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran atau operasi 

perusahaan sehari-hari, karena dengan modal kerja yang cukup akan menguntungkan bagi 

perusahaan khususnya dalam memperoleh laba, disamping memungkinkan bagi perusahaan 

untuk beroperasi secara ekonomis atau efisien dan perusahaan tidak mengalami kesulitan 

keuangan, juga akan memberikan beberapa keuntungan lain. 

6) Hubungan Perputaran Piutang dengan Profitabilitas 

Menurut Riyanto (2001:90) menyatakan perputaran piutang menunjukan periode terikatnya 

modal kerja dalam piutang dimana semakin cepat periode berputarnya menunjukan semakin cepat 
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perusahaan mendapat keuntungan dari penjualan kredit tersebut, sehingga profitabilitas perusahaan 

juga ikut meningkat yang dimana efektifitas terkandung dalam aktifitas ini sesuai dengan Pasal 5 UU 

No.17 Tahun 2012 yang mengharuskan kegiatan usaha koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip 

profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat terjamin 

terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi koperasi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari 

putra (2010), Wijaya (2012), Santoso dan Nur (2008) yang menyatakan bahwa tingkat perputaran 

piutang berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Agus (2008:44) mengatakan bahwa kecepatan penerimaan hasil piutang dalam satu periode 

(perputaran piutang) akan dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan karena pertukaran piutang 

lebih cepat dari yang diharapkan dan seberapa jauh piutang perusahaan bisa dipakai untuk 

memenuhi jangka pendeknya. Sehingga ketika likuiditas perusahaan terbentuk maka keadaan 

kondisi aktiva perusahaan akan semakin baik. Membaiknya kondisi aktiva perusahaan yang 

dalam kesempatan ini berfokus pada aktiva lancar yang disebabkan dari adanya piutang,  tentu 

akan memberikan andil yang sangat besar pada seluruh atau sebagian aktivitas perusahaan. 

Dengan terakomodirnya aktivitas perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan meningkat. 

7) Hubungan Perputaran Total Asset dengan Profitabilitas 

 Menurut Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa total asset turnover juga merupakan 

faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Dimana total assetturnover merupakan rasio 

aktivitas yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan sumber dayanya yang berupa aset. Semakin tinggi rasio ini semakin efisien 

penggunaan aset dan semakin cepat pengembalian dana dalam bentuk kas. 

C. Pengertian Profitabilitas 

Sugiono (2009:78) rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur efektivitas manajemen 

yang bercermin pada imbalan atau hasil investasi melalui kegiatan perusahaan atau degan kata 
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lain mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efesiensi dalam mengelolah kewajiban 

dan modal.Harahap (2008:219) menyatakan bahwa profitabilitas ialah kemampuan perusahaan 

untuk mendapatkan laba melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Brigham dan Houston 

(2006:107) menyatakan bahwa, profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan 

keputusan, profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. 

Salah satu tolak ukur tersebut ialah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisa dalam 

menganalisa kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan. 

 

 

D. Jenis Rasio Profitabilitas Terdiri Dari: 

1. Gros Profit Margin 

Gross profit margin mencerminkan mark-up terhadap harga pokok penjualan dan kemampuan 

manajemen untuk meminimalisasi harga pokok penjualan dalam hubungannya dengan penjualan 

 yang dilakukan  perusahaan. Profitabilitas  dalam ukuran gross profit margin yang dimaksud 

adalah rasio penjualan  setelah dikurangi harga pokok penjualan (cost of goods sold) dengan nilai 

penjualan bersih perusahaan (Abdullah,2005:54). Rasio ini memberitahu kita laba dari 

perusahaan yang berhubungan dengan penjualan, setelah kita mengurangi biaya untuk 

memproduksi barang yang dijual. Rasio tersebut merupakan pengukur efisiensi operasi 

perusahaan, serta merupakan indikasi dari cara produk ditetapkan harganya. Dengan kata lain 

rasio ini menunjukkan laba bruto per rupiah dari penjualan yang dilakukan. Gross profit margin 

sebesar 3 berarti bahwa setiap Rp 1 penjualan menghasilkan keuntungan bruto sebesar Rp 3. 

Berikut adalah rumus untuk menghitung Gross Profit Margin: 
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𝐺𝑃𝑀 =  
Laba Kotor 

Penjualan Kredit
𝑥 100% 

2. ROE (Return On Equit) 

ROE (Return On Equity) adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih 

yang tersedia bagi pemilik atau investor. ROE sangat bergantung pada besar kecilnya 

perusahaan, misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relative kecil, sehingga 

ROE yang dihasilkanpun kecil, begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar. ROE (Return On 

Equity) membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan 

pemegang saham perusahaan (Van Horne dan Wachowicz, 2005:225). Rasio ini menunjukkan 

daya untuk menghasilkan laba  atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan 

sering kali digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan atas peluang investasi 

yang baik dan manajemen biaya yang efektif. 

Menurut Tandelilin (2002:269), “ROE (Return On Equity) mereflesikan seberapa banyak 

perusahaan telah memperoleh hasil atas dana yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham 

(baik secara langsung atau dengan laba yang telah ditahan)”. ROE sangat menarik bagi 

pemegang saham maupun calon pemegang saham, dan juga bagi manajemen karena rasio 

tersebut merupakan ukuran atau indikator penting dari shareholders value cration, artinya 

semakin tinggi rasio ROE , semakin tinggi pula nilai perusahaan, hal ini tentunya merupakan 

daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan tersebut. Brigham, Enrhardt 

(2005:225), “ROE (Return On Equity) mengukur daya perusahaan untuk menghasilkan laba pada 

investasi nilai buku pemegang saham”. Menurut Gibson (2001:294) ”Return On Equitymeasures 

the return to the common stockholders the residual owner”. Pengembalian laba atas ekuitas yang 

terdiri dari saham biasa (Return On Common equity) merupakan alat ukur terhadap 
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pengembalian laba kepada pemegang saham biasa. Rasio ini menggambarkan berapa persen 

diperoleh laba bersih bila diukur dari modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik 

karena berarti posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian juga sebaliknya. Rumus ROE 

(Return On Equity) adalah sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐸 =  
Laba Bersih Sesudah Pajak

Modal
𝑥 100% 

Hasil perhitungan ROE mendekati 1 menunjukkan semakin efektif dan efisien penggunaan 

ekuitas perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, demikian sebaliknya jika ROE mendekati 0 

berarti perusahaan tidak mampu mengelolah modal yang tersedia secara efisisen untuk 

menghasilkan pendapatan. Seperti rasio keuangan tradisional pada umumnya ROE tidak 

mempertimbangkan unsur resiko dan jumlah modal yang diinvestasikan karena ROE hanya 

melihat sisi laba dan jumlah saham yang beredar. 

3. ROA (Return On Total Assets) 

ROA (Return On Total Assets) merupakan rasio antara saldo laba bersih setelah pajak dengan 

jumlah aset perusahaan secara keseluruhan. ROA juga menggambarkan sejauh mana tingkat 

pengembalian dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Syahyunan (2004:85), ROA 

menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Besarnya 

perhitungan pengembalian atas aktiva menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa dengan seluruh aktiva yang 

dimilikinya. Menurut Tandelilin (2003:240), “ROA menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-

aset yang dimiliki perusahaan untuk dapat menghasilkan laba, rasio ROA diperoleh dengan membagi 

laba sebelum bunga dan pajak dengan jumlah asset perusahaan”. Munawir (2002:269), “Return On 

Assets (ROA) merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya 

keuangan yang ditanamkan pada perusahaan”. 
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Gibson  memaparkan   bahwa   rasio   ROA   merupakan   rasio yang  mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan 

dengan membandingkan pendapatan dengan aktiva yang dipakai  perusahaan untuk menghasilkan 

pendapatan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor. Hasil perhitungan rasio ini 

menunjukkan efektivitas dari manajemen dalam menghasilkan profit yang berkaitan dengan 

ketersediaan aset perusahaan. ROA (Return On Total Assets) 20% berarti setiap Rp 1 modal 

menghasilkan keuntungan Rp 0,2 untuk semua investor. Nilai ROA yang semakin mendekati 1, 

berarti semakin baik profitabilitas perusahaan karena setiap aktiva yang ada dapat menghasilkan laba. 

Rumus dari ROA (Return On Total Assets)  adalah: 

𝑅𝑂𝐴 =  
Laba Bersih Sesudah Pajak

Total Aset
𝑥 100% 

E. Pengertian Koperasi  

Koperasi dapat dibedakan menjadi 2 arti yaitu menurut umum dan UU No.25 tahun 1992 

tentang perkoperasian. Pengertian koperasi menurut umum, Koperasi adalah badan hukum yang 

berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan 

hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan 

secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama 

dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut 

sisa hasil usaha atau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil. 

Pengertian koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan anggota 

yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas 

asas kekeluargaan. 
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Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 2 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi 

disatu pihak, hal itu sejalan dengan penegasan ayat 1 pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya 

sebagai mana yang telah dikemukakan diatas. Sejauh bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak 

dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Semangat kekeluargaan ini 

merupakan pembeda utama antara koperasi dengan bentuk-bentuk  perusahaan lainnya. 

F. Tujuan Koperasi 

Tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para 

anggota. Namun dengan demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan 

ekonomi itu, koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan 

koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan  kesejahteraan masyarakat 

secara keseluruhan. Lebih dari itu, karena perjuangan koperasi biasanya terjalin terjalin dalam 

suatu gerakan tertentu yang bersifat nasional. Tidak jarang keberadaan koperasi juga 

dimaksudkan untuk membangun suatu tatanan perekonomian tertentu. 

Adanya tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya seeta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dan rangka 

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

Undang Dasar 1945. 

G. Fungsi Koperasi 

Dalam Undang-Undang no.12 Tahun 1967 Bagian 2 pasal 4 tentang fungsi koperasi 

Indonesia telah diperincikan sebagai berikut: 

1. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertimbangkan 

kesejahteraan rakyat. 

2. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional. 
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3. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai salah satu urat nadi perekonomian 

bangsa Indonesia. 

4. Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pembinaan insan masyarakat untuk 

memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana 

perekonomian rakyat. 

Koperasi berfungsi untuk memperbaiki tingkat kehidupan masing-masing anggota. 

Terbentuknya dan berkembangnya koperasi berarti masyarakat memiliki alat perjuangan 

ekonomi. Koperasi yang berlandaskan gotong royong dan asas kekeluargaan merupakan realisasi 

demokrasi ekonomi yang dibentuk sebagai alat untuk memperbaiki ekonomi anggota, dengan: 

1. Menyediakan kesempatan pinjam modal. 

2. Meningkatkan keterampilan usaha. 

3. Menggunakan lebih efesiensi sumber-sumber yang ada. 

4. Menyediakan daerah baru sumber-sumber produksi. 

5. Adanya pembangunan industri modern yang dapat mengolah bahan mentah yang terdapat 

di daerah itu. 

6. Membantu untik meningkatkan tingkat pengetahuan umum dan teknis para anggotanya. 

H. Peranan dan Tugas Koperasi 

Koperasi Indonesia dalaam rangka pembangunan ekonomi dan pengembangan 

kesejahteraan anggota khususnya serta masyarakat rakyat pada umumnya berperan dan bertugas 

untuk: 

1. Mempersatukan, mengerakan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya 

usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang 

adil dan makmur yang merata. 

2. Mempertinggi tarp hidup dan tingkat kecerdasan rakyat. 
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3. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi. 

Peran dan tugas koperasi dalam membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi 

ekonomi adalah bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur diridhoi oleh Tuhan 

Yang Maha Esa. Untuk itu perlu ditanamkan dan ditingkatkan kesadaran berkoperasi. 

I. Kerangka Pikir 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel yaitu perputaran modal kerja, 

perputaran piutang dan perputaran total aset berperan bagi kelangsungan 

keuntungan/profitabilitas sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas pada 

Koperasi Wanita di Kabupaten Madiun, untuk mempermudah konseptual dalam penulisan ini, 

maka kerangka pemikiran yang digunakan adalah:  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Pemikiran 

Sumber: Hanafi & Halim 

 

Dari kerangka pemikiran diatas dapat disimpulakan bahwa perputaran modal kerja 

berpengaruh terhadap profitabilitas, karena semakin tinggi perputaran modal di peroleh oleh 

koperasi maka semakin tinggi pula laba yang di trima oleh koperasi. Begitu pula dengan 

perputaran piutang yang mempengaruhi profitabilitas, semakin banyak penjualan kredit untuk 

debritur maka diharapkan tingkat pengembalian piutang tersebut juga semakin meningkat agar 

laba yang di hasilkan juga maksimal. Perputaran total aset juga mempengaruhi profitabilitas 

Perputaran Modal Kerja 

Perputaran Piutang 

Perputaran Total Asset 

Profitabilitas 



23 
 

karena semua kegiatan aktiva juga mempengaruhi total aset, semakin meningkatnya aktiva 

koperasi maka semakin meninggkat pula total aset yang yang efisien. 

J. Hipotesis 

1. Diduga perputaran modal kerja berpengaruh positif terhadap profitabilitas koperasi 

wanita di Kabupaten Madiun. 

2. Diduga perputaran piutang berpengaruh positif terhadap profitabilitas koperasi wanita 

di Kabupaten Madiun. 

3. Diduga perputaran total aset berpengaruh positif terhadap profitabilitas koperasi 

wanita di Kabupaten Madiun 

 


