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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 
 

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi yang berwatak sosial, yang 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata 

susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan    

(Sukanto.R.P, 1998 : 181). 

 Koperasi mempunyai fungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk 

mempertinggi kesejahteraan rakyat dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi 

nasional, dengan jelas dapat dilihat dari asas dan sendi-sendi dasarnya. Perlu 

ditegaskan bahwa disamping koperasi ada perusahaan negara, daerah, dan swasta. 

Ke tiga sektor ekonomi tersebut harus bekerja sama secara teratur. Karena satu 

sama lain saling kait-mengkait. Sehingga perlu adanya sinkronisasi. Fungsi-fungsi 

tersebut hanya akan tercapai bila mana koperasi benar-benar melaksanakan 

pekerjaannya berdasarkan asas dua fungsi dasarnya (Sukanto R.P, 1998 : 181). 
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Asas Koperasi adalah gotong royong dan kekeluargaan. Asas gotong 

royong yaitu bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat 

bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya tanpa 

memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kepentingan 

bersama. Asas kekeluargaan berarti mencerminkan adanya kesadaran dari budi 

hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua 

dibawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan 

dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama   (Sukanto 

R.P, 1998 : 182). 

 Sendi-sendi koperasi antara lain yaitu sifat anggotanya suka rela dan 

terbuka, swadaya, swakarsa, dan swasembada sebagai percerminan dari prinsip 

dasar percaya pada diri sendiri. Landasan koperasi yaitu landasan idiil Pancasila. 

Landasan struktural UUD 1945 dan landasan geraknya yaitu pasal 33 ayat (1) 

UUD 1945 beserta penjelasannya. (Sukanto R.P, 1998 : 183). 

 Untuk mencapai semua itu maka koperasi juga bertujuan mencari laba. 

Laba ini diusahakan secara terus menerus meningkat sesuai dengan kemampuan 

dan kesempatan yang ada. Dengan peningkatan laba yang terus menerus 

diharapkan kontiyunitas dan perkembangan koperasi dapat terjamin dengan baik. 

Karena laba yang dicapai koperasi mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu 

satu pihak mengelola koperasi dan dilain pihak dapat digunakan untuk menjaga 

kontiyunitas dan perkembangan koperasi.   

 Bagi koperasi pada umumnya masalah rentabilitas ekonomis adalah lebih 

penting dari pada masalah laba, karena laba yang besar belumlah merupakan 
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ukuran koperasi itu dapat bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat diketahui 

dengan membandingkan laba yang ada atau yang di dapat dengan kekayaan atau 

modal yang menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata lain adalah menghitung 

rentabilitasnya. Dengan demikian maka yang harus diperhatikan oleh perusahaan 

atau koperasi adalah tidak hanya bagaimana usaha untuk memperbesar laba, 

tetapi yang lebih penting ialah usaha untuk mempertinggi rentabilitasnya. 

Sehubungan dengan itu, maka perusahaan-perusahaan atau koperasi pada 

umumnya usahanya lebih diarahkan untuk mendapatkan hasil rentabilitas 

maksimal dari pada laba maksimal (Bambang Riyanto, 1992 : 29). 

 Untuk menentukan tingkat efisiensi penggunaan dana tersebut didasarkan 

atas rentabilitas ekonomis yang telah dicapai perusahaan pada suatu waktu 

kemudian dibandingkan dengan rentabilitas sebelumnya. Semakin tinggi 

rentabilitas ekonomis berarti semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan 

dananya. Dengan demikian besarnya tingkat efisiensi penggunaan dana akan 

menjamin tingkat kelangsungan hidup bagi koperasi. Sehingga tujuan koperasi 

tidak hanya bagaimana memperoleh laba yang tinggi tetapi yang lebih penting 

adalah bagaimana usaha perusahaan untuk meningkatkan rentabilitas ekonomis 

dalam setiap periode. 

 Mengingat pentingnya rentabilitas bagi suatu perusahaan dalam 

hubungannya dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia ‘RSUD Dr. 

MOEWARDI” Surakarta yang nampaknya masalah rentabilitas ekonomi 

belumlah begitu mendapat perhatian, namun Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia ‘RSUD Dr. MOEWARDI” Surakarta mempunyai prospek yang baik 
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bila dilihat dari hasil usahanya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas timbullah niat 

penulis untuk sekedar turut menyumbangkan pikiran untuk membantu manajemen 

di dalam pengaturan dana. Oleh karena itu maka penulis mengambil judul 

“ANALISIS RENTABILITAS EKONOMIS KOPERASI PEGAWAI 

REPUBLIK INDONESIA “RSUD Dr. MOEWARDI” DI SURAKARTA” 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka 

dalam pembatasan dan pokok masalah ini secara lebih jelasnya sebagai berikut : 

A. Apakah penggunaan dana pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “RSUD 

Dr. MOEWARDI” Surakarta sudah efisien jika dilihat dari Profit Margin dan 

Turnover of Operating Assets. 

B. Apakah penggunaan dana pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “RSUD 

Dr. MOEWARDI” Surakarta sudah efisien jika dilihat dari Rentabilitas 

Ekonomis. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan diadakan penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang 

berhubungan dengan efisiensi penggunaan dana. Adapun tujuan penelitian 

sebagai berikut : 

A. Untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan dana yang diinvestasikan 

untuk menghasilkan dana pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “RSUD 
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Dr. MOEWARDI” Surakarta dari tahun ke tahun dan masalah-masalah yang 

dihadapi serta usaha-usaha untuk mengatasinya. 

B. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 

rentabilitas ekonomis (Profit Margin dan Operating Asset Turnover) pada 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia “RSUD Dr. MOEWARDI” Surakarta. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat 

dan kegunaan bagi : 

A. Peneliti : untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan disiplin ilmu 

yang diperoleh dari bangku kuliah dengan praktisnya yang ada 

hubungannya dengan obyek yang akan diteliti. 

B. Koperasi : sebagai bahan informasi sehubungan dengan efisiensi 

penggunaan dana, sehingga dapat digunakan untuk menentukan 

kebijaksanaan dari kegiatan koperasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Rentabilitas 

 Keberhasilan suatu perusahaan atau koperasi tidak saja ditentukan oleh 

besarnya laba, namun yang lebih penting di dalam menentukan kriteria penilaian 

keberhasilan operasi perusahaan adalah dengan melihat rentabilitasnya. 

 Dalam masa sekarang ini dimana perusahaan bersaing untuk memajukan 

perusahaannya, maka dituntut suatu tingkat efisiensi yang semaksimal mungkin 

terutama efisiensi dalam penggunaan dana. Efisiensi baru dapat diketahui dengan 

membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan dananya yang digunakan 

untuk menghasilkan laba tersebut, atau dengan kata lain menghitung rentabilitas 

ekonomisnya. 

 Rentabilitas suatu perusahaan atau koperasi menunjukkan perbandingan 

antara laba dan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata 

lain rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu, dan umumnya dirumuskan : (Bambang Riyanto, 1997:35) 
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Laba  
 Rentabilitas =  X 100 % 
 Modal 
 

Dimana : 

Laba  :  Jumlah laba yang diperoleh selama periode tertentu 

Modal  :  Modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut 

 Sedangkan menurut Harnanto (1987 : 353) pengertian rentabilitas adalah 

merupakan jumlah relatif laba yang dihasilkan dari sejumlah investasi atau modal 

yang ditanamkan dalam suatu usaha.  

 Bila dihubungkan dengan investasi atau penanaman modal, rentabilitas 

merupakan jumlah relatif laba yang dihasilkan dari sejumlah investasi atau modal 

yang ditanamkan dalam suatu usaha. Rentabilitas merupakan kriteria penilaian 

yang secara luas dianggap paling valid untuk dipakai sebagai alat ukur hasil 

pelaksanaan operasi perusahaan.  

 Pengertian rentabilitas diatas, biasa dikenal sebagai Return of Investment 

atau ROI. ROI merupakan perbandingan relatif antara laba dan jumlah investasi 

yang digunakan untuk merealisasikan laba tersebut. Menurut Munawir (1995:89) 

dirumuskan sebagai berikut : 

ROI  = Operating Asset Turnover X Profit Margin 

Atau 

 Net Sales                        Net Operating Income 
ROI  =     X 
 Net Operating Asset                      Net Sales 
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Terdapat bermacam-macam cara untuk menilai rentabilitas suatu 

perusahaan yaitu tergantung cara untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan pada 

laba dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan satu dengan yang 

lainnya. Apakah yang akan diperbandingkan itu laba yang berasal dari operasi 

atau usaha, atau laba netto sesudah pajak dengan aktiva operasi, atau laba netto 

sesudah pajak dengan aktiva tangible, ataukah yang akan diperbandingkan laba 

netto sesudah pajak dengan modal sendiri. Karena beragamnya cara menilai 

rentabilitas, maka tentu saja ada beberapa perusahaan yang berbeda-beda dalam 

cara menghitung rentabilitas. 

 Yang penting rentabilitas mana yang akan digunakan sebagai alat 

pengukur efisiensi penggunaan modal perusahaan yang bersangkutan. Dan 

diantara sekian banyak cara untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan, dua 

diantaranya yaitu rentabilitas ekonomis dan rentabilitas modal sendiri. 

Penggunaan rentabilitas sebagai kriteria penilai hasil operasi perusahaan 

merupakan tujuan pokok dan dapat dipakai sebagai berikut : (Munawir, 1995:91). 

1. Suatu indikator efisiensi manajemen. 

Tinggi rendahnya rentabilitas perusahaan tergantung sebagian kepada 

kapabilitas, kelihaian, dan motivasi dari manajemen, karena rentabilitas ini 

mampu menggambarkan kriteria yang sangat diperlukan untuk menilai sukses 

tidaknya suatu perusahaan. 

2. Suatu alat untuk membuat proyeksi laba perusahaan. 
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Rentabilitas bisa menggambarkan korelasi antara tingkat laba dan jumlah 

modal yang ditanamkan, maka sangat membantu bagi para analis untuk 

memproyeksikan laba pada berbagai tingkat perubahan jumlah modal yang 

ditanamkan pada jenis usaha yang bersangkutan. 

3. Suatu alat pengendalian bagi manajemen. 

Pihak intern manajemen khususnya, rentabilitas dapat dipakai sebagai alat 

pengendalian, rentabilitas dipakai sebagai alat penyusunan rencana (target) 

anggaran, koordinasi evaluasi hasil pelaksanaan operasi perusahaan. Kriteria 

penilaiaan alternatif, dan dasar pengambilan keputusan penanaman modal.  

Sedangkan dari pihak luar yaitu kreditur, pemerintah dan lain-lain mempunyai 

tujuan khusus seperti pajak yang akan dibayar, kemampuan perusahaan 

mendapat laba sehingga dapat melunasi semua hutang-hutangnya dan 

kemampuan keuangan lainya.   

B. Arti Penting Rentabilitas 

 Rentabilitas merupakan kriteria alat penilaian yang secara luas dan 

dianggap paling valid sebagai alat ukur tentang hasil pelaksanaan operasi karena 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Rentabilitas merupakan alat pembanding pada berbagai alternatif investasi 

atau penanaman modal sesuai dengan tingkat resiko masing-masing. 

2. Rentabilitas mampu menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan menurut 

jumlah modal yang ditanamkan atau investasi karena rentabilitas dinyatakan 

dengan angka relatif (%). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



10

C. Macam-macam Rentabilitas  

 Ada 2 cara penilaian rentabilitas yaitu apa yang sering disebut 

rentabilitas ekonomis dan rentabilitas modal sendiri. 

(Bambang Riyanto, 1997 : 36). 

1. Rentabilitas Ekonomis 

 Rentabilitas ekomonis adalah perbandingan antara laba usaha dan 

modal (modal asing dan modal sendiri), yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam prosentase. Angka yang 

dihasilkan dari analisis ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan secara 

keseluruhan. Baik laba maupun total aktiva (modal) mempunyai saling 

hubungan yang sangat erat dengan penjualan. Dari penjualan perusahaan akan 

memperoleh laba. Sementara penjualan terjadi karena produk yang dihasilkan 

oleh perusahaan melalui pendayagunaan aktiva (modal). Secara umum 

formulasi dari rentabilitas ekonomi adalah sebagai berikut : 

 

EBIT  
Rentabilitas Ekonomi =                X 100 % 
 Total Modal 
 
Oleh karena pengertian rentabilitas sering dipergunakan untuk mengukur 

efisiensi penggunaan modal didalam perusahaan maka rentabilitas sering pula 

dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal 

yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba.(Bambang Riyanto, 

1997:36). 
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Modal yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas ekonomi 

hanyalah modal yang bekerja di dalam suatu perusahaan (operating capital / 

assets). Dengan demikian modal yang ditanamkan dalam perusahaan lain atau 

modal yang ditanamkan dalam efek (kecuali perusahaan-perusahaan kredit) 

tidak diperhitungkan dalam menghitung rentabilitas ekonomi. 

 Dengan demikian maka yang harus diperhatikan oleh perusahaan ialah 

tidak hanya bagaimana usaha untuk memperbesar laba, tetapi yang lebih 

penting ialah usaha untuk mempertinggi rentabilitasnya. Berhubung dengan 

itu maka bagi perusahaan pada umumnya usahanya diarahkan untuk 

mendapatkan titik rentabilitas maksimal dari pada laba maksimal. 

• Faktor-Faktor yang mempengaruhi Rentabilitas Ekonomi  

Faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya rentabilitas 

ekonomi atau earning power (Bambang Riyanto, 1997:37) adalah : 

1. Profit Margin 

 Yaitu perbandingan antara net operating income dengan net 

sales, perbandingan mana dinyatakan dengan prosentase. Angka yang 

diperoleh dari rasio itu menunjukkan probabilitas dari penjualan dan 

efisiensi operasi perusahaan. Kenaikan laba operasi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan peningkatan biaya usaha pada tingkat penjualan 

tertentu akan meningkatkan profit margin. Dengan profit margin yang 

semakin meningkat akan memperbesar rentabilitas ekonomis yang 
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dapat menunjukkan efisiensi penggunaan dana. Sejauh mana pengaruh 

penjualan terhadap profit margin khususnya terhadap rentabilitas 

ekonomis yang akan diketahui dari analisis ini. Adapun formulasi 

profit margin tersebut sebagai berikut :   

 
Net Operating Income 

Profit Margin = X 100 % 
 Net Sales 

 Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa profit margin adalah 

selisih antara net sales dengan operating expenses ( Harga pokok 

penjualan + biaya administrasi + biaya penjualan + biaya umum). 

Selisih mana dinyatakan dalam presentase dari net sales.

Komponen pembentuk  adalah net sales dan laba usaha. Laba 

usaha merupakan hasil dari net sales setelah dikurangi biaya usaha. 

Profit margin dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perusahaan 

dengan melihat besar kecilnya laba usaha dalam hubungannya dengan 

sales. 

2. Turnover of Operating Assets (tingkat perputaran aktiva usaha) 

Yaitu kecepatan berputarnya operating assets dalam satu 

periode. Turnover of Operating Assets tersebut dapat ditentukan 

dengan membagi net sales (penjualan) dengan “operating assets” 

(total aktiva). Angka yang diperoleh dari perbandingan ini 
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menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Dapat 

dirumuskan: (Bambang Riyanto, 1997:37) 

 Net Sales 
Turnover of Operating Assets =                                      X 100 % 
 Operating Assets 
 

“Operating asset turnover” dimaksudkan untuk mengetahui 

efisiensi perusahaan dengan melihat kepada kecepatan operating 

assets dalam suatu periode tertentu. Komponen dari turnover assets 

adalah net sales dan net operating assets. Net operating assets 

terbentuk dari modal kerja ditambah aktiva tetap.  

 

• Usaha  Mempertinggi Rentabilitas Ekonomi 

Rentabilitas ekonomi ditentukan oleh dua faktor yaitu profit margin 

dan turnover of operating assets. Maka usaha untuk mempertingginya 

dilakukan dengan mempertinggi kedua faktor tersebut. 

1) Usaha untuk memperbesar Profit Margin.

Besar kecil profit margin ditentukan oleh dua faktor yaitu net 

sales dan laba usaha. Besar kecil laba usaha tergantung pada 

pendapatan dari sales dan besarnya biaya usaha. Dengan jumlah biaya 

usaha tertentu profit margin dapat diperbesar dengan memperbesar 

sales, atau menekan biaya usaha pada jumlah sales tertentu ( Bambang 

Riyanto, 1997:39). 
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Dengan demikian ada dua alternatif dalam usaha memperbesar 

profit margin. 

a) Dengan menambah biaya usaha (operating expenses) sampai 

tingkat tertentu diusahakan tercapainya sales yang sebesar-

besarnya, atau dengan kata lain tambahan sales harus lebih besar 

dari pada tambahan biaya usaha (operating expenses). 

Perubahan besarnya sales dapat disebabkan karena perubahan 

harga penjualan per unit apabila volume sales dalam unit sudah 

tetap, atau disebabkan karena bertambahnya luas penjualan dalam 

unit kalau tingkat harga penjualan per unit produk sudah tertentu. 

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengertian menaikkan 

tingkat sales di sini dapat berarti memperbesar pendapatan dari 

sales dengan jalan : 

� Memperbesar volume sales unit pada tingkat harga penjualan 

tertentu. 

� Menaikkan harga penjualan per unit produk pada luas sales 

dalam unit tertentu. 

b) Dengan mengurangi tingkat pendapatan dari sales sampai tingkat 

tertentu diusahakan adanya pengurangan biaya usaha sebesar-

besarnya. Atau dengan kata lain mengurangi biaya usaha relatif 

besar dari pada berkurangnya pendapatan dari sales.

2) Usaha mempertinggi Turnover of Operating Assets.
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Tinggi rendahnya turnover of operating assets ditentukan oleh 

dua faktor, yaitu net sales dan operating assets (Bambang Riyanto, 

1997:40). 

a) Dengan menambah modal usaha (operating assets) sampai tingkat 

tertentu diusahakan tercapainya tambahan sales sebesar-besarnya.  

b) Dengan mengurangi sales sampai tingkat tertentu diusahakan 

penurunan atau pengurangan operating assets sebesar-besarnya. 

2. Rentabilitas Modal Sendiri 

 Rentabilitas modal sendiri atau sering disebut juga dinamakan 

rentabilitas usaha adalah perbandingan antara laba yang tersedia bagi pemilik 

modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan 

laba tersebut di lain pihak. Atau dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa 

rentabilitas modal sendiri ialah kemampuan suatu perusahaan dengan modal 

sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan. 

Laba yang diperlukan untuk menghitung rentabilitas modal sendiri 

adalah laba usaha setelah dikurangi dengan bunga asing dan pajak perseroan 

atau income tax, yang biasanya disebut dengan Earning After tax (EAT). 

Sedang modal yang diperhitungkan adalah modal sendiri yang bekerja dalam 

perusahaan (Bambang Riyanto, 1997: 44). Dari uraian di atas dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 Laba Sesudah Pajak 
Rentabilitas Modal Sendiri =                   X 100% 
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Modal Sendiri 

Untuk pembahasan selanjutnya karena penulisan ini ditekankan pada 

masalah rentabilitas ekonomis maka yang akan dibahas mendalam adalah 

masalah rentabilitas ekonomis saja. 

 

D.  Kerangka Pikiran 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Sumber Dana 

Modal Sendiri Modal Asing 
Koperasi Lain 

Bank dan 
Lembaga Keu.

Sumber Lain 
Yang Sah

Neraca

Rugi/Laba

Simpanan Pokok 
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Penggunaan Dana

RE 
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� Keterangan gambar kerangka pemikiran : 

 Koperasi dalam usahanya mencapai efisiensi penggunaan dana ada 2 

(dua) modal yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri yaitu berasal 

dari simpanan wajib, simpanan pokok, dan laba yang ditahan. Modal asing 

yaitu dari pinjaman bank dan lembaga keuangan, pinjaman dari koperasi lain 

dan sumber yang sah. Sumber dana lain digunakan untuk menghasilkan laba 

yangterlihat dalam laporan keuangan. Kemudian dari laporan keuangan 

diukur tingkat rentabilitas ekonomis yang dapat digunakan sebagai indikator 

ukuran efisiensi penggunaan dana 

 

E. HIPOTESIS 

Sebagai jawaban sementara atas masalah yang diteliti, diajukan hipotesis 

sebagai berikut :  

1. Diduga bahwa penggunaan dana pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

“RSUD Dr. MOEWARDI” Surakarta di ukur dari Profit Margin dan 

Operating Assets Turnover belum efisien. 

2. Diduga bahwa penggunaan dana pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

“RSUD Dr. MOEWARDI” Surakarta di ukur dari tingkat Rentabilitas 

ekonomisnya belum efisien. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode studi kasus (case study) dengan 

obyek penelitian pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “RSUD Dr. 

MOEWARDI” Surakarta. Adapun dipilih Koperasi ini sebagai obyek penelitian 

berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Pada Koperasi tersebut cukup tersedia data yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Koperasi tersebut cukup memenuhi syarat untuk dijadikan obyek penelitian 

dalam penyusunan skripsi. 

 

B. Jenis Data yang Diperlukan 

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :  

1. Data kualitatif, yang meliputi: 

a. Sejarah dan perkembangan Koperasi. 

b. Struktur organisasi Koperasi. 

c. Perkembangan jumlah anggota Koperasi. 

2. Data kuantitatif, yang meliputi: 

a. Naraca dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. 

b. Laporan Rugi-Laba dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. 
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C. Sumber Data  

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek 

penelitian. 

Contoh : Observasi dan wawancara langsung dengan  pimpinan dan karyawan 

Koperasi yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang ada 

di Koperasi Pegawai Republik Indonesia “RSUD Dr. MOEWARDI” 

Surakarta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

Contoh : Neraca, Laporan rugi laba dan laporan keuangan lainnya. 

 

D. Tehnik Pengumpulan Data  

 Untuk memperoleh data, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. 

1. Wawancara 

Yaitu cara pengumpulan data dimana pewawancara mencari informasi secara 

langsung yang diperoleh dari obyek penelitian di Koperasi yaitu laporan 

neraca dan rugi laba periode 1999 sampai 2003. 

2. Observasi 

Dengan cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan secara 

langsung masalah yang diteliti untuk memperoleh gambaran tentang masalah 

yang dihadapi. 
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3. Studi Pustaka, dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis untuk penyelesaian masalah dalam penelitian ini digunakan analisis rasio keuangan profitabilitas 
dan aktivitas yang meliputi: 

1. Rentabilitas Ekonomi (Earning Power)

Beberapa penulis menggunakan rentabilitas ekonomi untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan. Rentabilitas ekonomis merupakan perbandingan 

antara laba sebelum bunga dan pajak  dengan total aktiva. 

Dapat dirumuskan (Suad Husnan, 1993:72): 

 EBIT 

Rentabilitas Ekonomi  =                            X 100 % 

 Total Modal   

Atau 

 Net Operating Income 

Rentabilitas Ekonomi  =                  X 100 % 

 Net Operating Assets  

Tinggi rendah Rentabilitas Ekonomi atau Earning Power dipengaruhi oleh 

faktor-faktor sebagai berikut (Bambang Riyanto, 1995: 37) : 

a. Profit Margin  

Profit Margin adalah perbandingan antara “Net Operating Income” 

dengan “net sales” (penjualan) yang dinyatakan dalam presentase. 

Dapat dirumuskan sebagai berikut : (Bambang Riyanto, 1997:37) 
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Net Operating Income 

 Profit Margin =   X 100 % 

 Net Sales 
Dengan kata lain profit margin ialah selisih antara net sales dengan 

“operating expenses”. ( Harga pokok penj. + biaya administrasi + biaya 

penjualan + biaya umum), selisih mana dinyatakan dengan presentase 

dari seles net. Profit Margin menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba usaha pada  setiap satu rupiah penjualan. 

b. Turnover of Operating Assets (tingkat perputaran aktiva usaha) 

Turnover of Operating Assets adalah kecepatan berputarnya operating 

assets dalam satu periode. Turnover of Operating Assets tersebut dapat 

ditentukan dengan membagi net sales (penjualan) dengan “operating 

assets” (total aktiva). Turnover Operating Assets menunjukkan 

bagaimana efektifitas perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk 

menciptakan penjualan dan mendapatkan laba (Agus Sartono,1994:127). 

Ratio ini dapat dirumuskan:   

 Net Sales 

 Turnover of Operating Assets =                               X 100 % 

 Operating Assets 
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Profit Margin 

dimaksudkan untuk mengetahui efisiensi perubahan dengan melihat 

kepada besar kecilnya laba usaha dalam hubungannya dengan sales,
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sedangkan “Operating Asset Turnover” dimaksudkan untuk mengetahui 

efisiensi perusahaan dengan melihat kepada kecepatan operating assets 

dalam suatu periode tertentu. 

Hasil akhir dari percampuran kedua efisiensi Profit Margin dan 

Operating Aassets Turnover menentukan tinggi rendahnya Earning 

Power. Oleh karena itu makin tingginya tingkat Profit Margin atau 

“Operating Assets Turnover” masing-masing atau kedua-duanya akan 

mengakibatkan naiknya Earning Power.

Hubungan antara “Profit Margin” dan “Operating Assets 

Turnover” dapat digambarkan sebagai berikut (Bambang 

Riyanto,1995:38): 

Profit Margin X Operating Assets Turnover   =    Earning power 

 Net Operating Income Net sales                 NOI 
 X =

Net Sales Net Operating Assets NOA 
 

Earning Power menunjukkan kemampuan setiap satu rupiah dana 

yang tetanam dalam aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba bersih 

sebelum pajak yang dinyatakan dengan prosentase. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 

A. GAMBARAN UMUM 

1. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Koperasi 

RSUD Dr. Moewardi merupakan Rumah Sakit Daerah yang didirikan 

untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan. RSUD Dr. Moewardi 

didukung oleh banyak tenaga ahli seperti Dokter, perawat, serta karyawan. 

Dikarenakan banyaknya pegawai atau karyawan RSUD Dr. Moewardi, maka 

diperlukan suatu wadah untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka di samping 

keinginan untuk berorganisasi. Untuk itu pada tanggal 10 Agustus 1981, 

pegawai RSUD Dr. Moewardi sepakat untuk membentuk Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) RSUD Dr. Moewardi. 
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Berbagai usaha dijalankan koperasi ini diantaranya usaha simpan 

pinjam, komsumsi, foto copy, wartel, poliklinik, aneka usaha, serta 

perumahan. Hal tersebut dilakukan untuk memajukan koperasinya. Lambat-

laun KPRI RSUD Dr. Moewardi mengalami perkembangan pesat, yang 

ditandai dengan semakin banyaknya unit usaha yang dijalankan. Pada saat 

itulah para anggota koperasi berkeinginan untuk merubah koperasi yang 

belum berbadan hukum ini menjadi koperasi yang berbadan hukum agar 

usaha yang dijalankannya dapat berkembang lebih banyak. 

Rapat anggota koperasi menghasilkan keputusan untuk mengajukan 

permintaan agar KPRI RSUD Dr. Moewardi berstatus koperasi yang berbadan 

hukum dengan nomor 9549/BH/VI/91. Dengan demikian mantaplah KPRI 

RSUD Dr. Moewardi untuk melaksanakan usahanya. Adapun landasan 

pendirian KPRI RSUD Dr. Moewardi adalah : 

a Idiil  :  Pancasila. 

b Struktural  :  Undang-Undang Dasar 1945. 

c Operasional  :  Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok- 

pokok perkoperasian yang diganti dengan UU No. 25 

tahun 1992. 

d Mental  :  Jujur, tanggung jawab, setia kawan, dan berpribadi  

 luhur. 

2. Tujuan  

Koperasi Pegawai Republik Indonesia RSUD Dr. Moewardi 

mempunyai beberapa tujuan : 
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a Idiil, yaitu : 

Ikut melaksanakan program pembangunan nasional dalam mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

b Operasional, yaitu : 

1) Meningkatkan usaha koperasi dan kesejahteraan anggota. 

2) Meningkatkan pengembangan, kemajuan, serta kemandirian koperasi.  

3) Mewujudkan lima sehat koperasi, yaitu : 

a) Sehat organisasi 

b) Sehat administrasi 

c) Sehat usaha/operasional  

d) Sehat pelaporan 

e) Sehat mental 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada hakekatnya merupakan pembagian wewenang 

dan merupakan komponen penggerak organisasi dalam mencapai tujuan, 

sehingga semua rencana yang telah menjadi keputusan dapat terlaksana. 

Dengan pelaksanaan organisasi usaha yang baik dan pengelolaan manajemen 

yang profesional dalam setiap jenis kegiatan usaha diharapkan dapat 

memperoleh keuntungan (SHU) demi keberhasilan dan kesuksesan KPRI 

RSUD Dr. Moewardi. 
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Sebagai gambaran pelaksanaan organisasi usaha, struktur organisasi 

KPRI RSUD Dr. Moewardi dapat dilihat sebagai berikut : 

 

RAT

Pengawas

Bag. Tata Usaha

Pengurus

Komisaris KomisarisKomisarisKomisaris

Manajer Bagian

Unit 
Simp. Pinj.

Unit 
Konsumsi

Unit 
Wartel

Unit 
Foto Copy

Unit 
UUPK 

RRI 
Surakarta 

Unit 
Aneka 
Usaha

Unit 
Perumahan
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Sumber : Dokumen KPRI RSUD Dr. Moewardi 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPRI RSUD Dr. MOEWARDI 

 

Adapun garis besar tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-

masing bagian pada KPRI RSUD Dr. Moewardi adalah sebagai berikut : 

A. Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

Rapat anggota yang dihadiri oleh para anggota merupakan kekuasaan 

tertinggi alam tata kehidupan koperasi, dalam arti rapat anggota membuat 

dan menetapkan keputusan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh 

pengurus, Manajer, Pengawas, serta anggota sendiri. Dalam rapat anggota 

terwujud secara nyata demokrasi ekomoni dalam koperasi. Dari sini 

terlihat bahwa koperasi adalah milik anggota serta diurus sesuai keinginan 

anggota. RAT diselenggarakan setahun sekali sebagai pertanggung 

jawaban Pengurus dalam masa tugasnya selama satu tahun. Dalam RAT 

ini Pengurus melaporkan semua hal kepada anggota secara terbuka dan 

kemudian anggota dapat menggunakan haknya untuk bersuara, menilai, 

mengoreksi, usul, bertanya, memilih serta dipilih menjadi Pengurus 

apabila pada RAT tersebut dilaksanakan penggantian Pengurus. Semuanya 

itu dibahas bersanma yang akhirnya diambil keputusan sesuai dengan 

peraturan yang ada, yaitu berdasarkan musayawarah untuk mufakat atau 

berdasarkan suara terbanyak dalam pemungutan suara. Tugas, wewenang, 

serta tanggung jawab RAT adalah sebagai berikut : 

1. Tugas RAT meliputi : 
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a Menetapkan Anggaran dasar koperasi. 

b Menetapkan kebijaksanaan umum koperasi 

c Merumuskan kebijaksanaan untuk melaksanakan keputusan-

keputusan koperasi. 

2. Wewenang RAT meliputi : 

a Memilih, mengangkat, serta memberhentikan Pengurus maupun 

Pengawas. 

b Mengesahkan laporan pertanggung jawaban Pengurus dan 

Pengawas. 

c Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja, rancangan anggaran 

belanja koperasi, serta kebijaksanaan Pengurus dalam organisasi. 

B. Pengawas 

Pengawas dipilh dalam rapat anggota oleh dan dari anggota sendiri. 

Pengawas bertanggung jawab pada rapat anggota dan tugas yang 

diberikan yaitu sebagai control intern terhadap koperasi. Maksudnya 

adalah jangan sampai terjadi penyelewengan, baik dari Pengurus maupun 

dari anggota. Apabila ternyata telah terjadi penyelewengan, maka 

Pengawas berhak menegurnya. Adapun tugas, wewenang, serta tanggung 

jawab Pengawas adalah sebagai berikut : 

1. Tugas Pengawas meliputi : 

a Mengawasi semua kebijaksanaan operasional Pengurus meliputi 

bidang organisasi usaha dan keuangan koperasi. 

b Membuat laporan pemeriksaan secara tertulis. 
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2. Wewenang Pengawas meliputi : 

a Memeriksa, meneliti ketepatan dan kebenaran catatan usaha 

organisasi. 

b Memeriksa dan menilai pelaksanaan kegiatan operasional dan 

keuangan. 

3. Pengawas bertanggung jawab atas kelancaran dan hasil dari kegiatan 

pemeriksaan. 

 

C. Pengurus 

Dalam suatu organisasi, kepengurusan sangat diperlukan karena inilah 

yang akan menentukan maju-mundurnya suatu organisasi. Pengurus 

koperasi adalah orang yang dipilih dari kalangan anggota untuk mengelola 

koperasi. Dalam tugasnya Pengurus memiliki wewenang melakukan 

tindakan-tindakan dan upaya untuk kepentingan koperasi dengan 

tanggung jawab dan sesuai dengan rapat anggota. Dalam kepengurusan 

KPRI RSUD Dr. Moewardi terdiri dari : 

1. Ketua  

KPRI RSUD Dr. Moewardi dijabat oleh seorang ketua koperasi yang 

telah ditunjuk oleh para anggota melalui rapat anggota. 

Adapun tugas, wewenang, serta tanggung jawab ketua adalah sebagai 

berikut : 

a Tugas Ketua meliputi : 
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(1) Bertindak sebagai orang yang sudah berpengalaman, sehingga 

dapat membawa koperasi ke arah yang dtuju. 

(2) Bertindak sebagai pelopor dan orang yang dapat memberi 

petunjuk yang benar. 

(3) Memimpin, mengkoordinasi, serta mengawasi pelaksanaan 

tugas. 

(4) Senantiasa memberikan bimbingan pada bawahannya apabila 

mereka mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas. 

(5) Senantiasa memberikan motivasi pada bawahan agar mereka 

dapat bekerja dengan baik dan bertanggung jawab pada atasan.   

(6) Dalam kedisiplinan kerja, Ketua selaku atasan tidak segan 

memperingatkan dan menegur bawahannya yang melanggar 

atau menyimpang dari garis yang ditentukan berdasarkan rapat 

anggota. 

b Wewenang Ketua meliputi : 

(1) Memberi keputusan terakhir dalam kepengurusan koperasi. 

(2) Mengesahkan semua surat-surat yang berasal dari kegiatan 

organisasi ke luar dan ke dalam. 

(3) Menggunakan fasilitas yang ada dalam koperasi untuk 

menjalankan kegiatan usahanya. 

(4) Menetapkan diversifikasi usaha. 

c Ketua bertanggung jawab kepada anggota melalui rapat anggota 

atas kelancaran kegiatan usaha koperasi. 
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2. Wakil Ketua  

a Tugas Wakil Ketua meliputi : 

(1) Mewakili Ketua apabila yang bersangkutan berhalangan hadir. 

(2) Membantu tugas Ketua dalam melaksanakan kegiatan 

organisasi. 

(3) Membantu Ketua dalam mengkoordinasi tugas para Pengurus 

yang lain. 

b Wewenang Wakil Ketua meliputi : 

(1) Menyetujui atau menolak penerimaan pegawai baru. 

(2) Memberikan persetujuan untuk program kerja yang diusulkan 

oleh Pengurus yang lain. 

c Wakil Ketua juga bertanggung jawab atas kelancaran dan hasil 

dari kegiatan usaha koperasi.  

3. Sekretaris  

a Tugas Sekretaris meliputi : 

(1) Melayani pekerjaan operatif organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi berdasarkan rapat anggota. 

(2) Menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan, 

khususnya dalam pembuatan laporan atau keputusan yang tepat 

dan benar. 

(3) Memelihara semua arsip koperasi. 

(4) Menyusun laporan organisasi. 

(5) Mengkoordinir segala administrasi pelaksanaan kegiatan. 
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b Wewenang Sekretaris meliputi : 

(1) Bersama Ketua menandatangani dan mengesahkan laporan 

organisasi. 

(2) Menyetujui pertemuan dan rapat-rapat yang diselenggarakan 

koperasi. 

(3) Memberi usulan dan pertimbangan kepada Ketua. 

c Sekretaris bertanggung jawab atas keadaan dan kelancaran 

administrasi koperasi. 

4. Bendahara 

a Tugas Bendahara meliputi : 

(1) Sebagai kasir koperasi. 

(2) Menangani langsung gaji karyawan. 

(3) Membuat laporan keuangan yang benar dan tepat. 

(4) Mengkoordinasi rencana anggaran dari masing-masing unit 

usaha. 

(5) Merencanakan anggaran kerja dan pendapatan koperasi. 

(6) Memelihara semua harta kekayaan koperasi. 

(7) Menyelenggarakan segala urusan perbendaharaan dan 

keuangan. 

(8) Mengkoordinasi keluar masuknya uang dalam koperasi. 

b Wewenang Bendahara meliputi : 

(1) Bersama Ketua menandatangani dan mengesahkan laporan 

keuangan yang telah dibuat. 
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(2) Bersama Ketua menandatangani dan mengesahkan semua bukti 

pengeluaran kas. 

c Bendahara bertanggung jawab atas keadaan keuangan koperasi. 

D. Bagian Tata Usaha 

1. Tugas bagian Tata Usaha meliputi : 

a Membuat surat-surat keluar. 

b Mengarsip surat-surat yang masuk. 

c Penataan arsip dokumen-dokumen penting. 

d Membuat daftar gaji. 

e Menjaga dokumen-dokumen penting koperasi. 

f Memeriksa surat-surat yang masuk dan keluar. 

2. Wewenang bagian Tata Usaha meliputi : 

a Mengesahkan surat-surat yang keluar. 

b Mengesahkan daftar gaji yang telah dibuat. 

3. Bagian Tata Usaha bertanggung jawab agar administrasi organisasi 

berjalan lancer. 

E. Komisaris 

Komisaris dalam KPRI RSUD Dr. Moewardi berfungsi ganda. Adapun 

tugas dan tanggung jawab Komisaris. 

1. Tugas Komisaris meliputi : 

a Sebagai wakil anggota dalam menampung aspirasi anggota untuk 

disampaikan pada pengurus. 
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b Mengurus kepentingan anggota dalam hal tertentu misalnya 

pembagian bingkisan hari raya, asuransi anggota, dan asuransi 

kematian. 

c Sebagai tangan panjang Pengurus, yaitu membantu Pengurus 

dalam hal memberikan informasi tentang mutasi anggota yaitu : 

(1) Pindah kerja ke tempat lain. 

(2) Pindah ke lain daerah. 

(3) Menionggal dunia. 

(4) Membantu anggota baru dalam menyelesaikan administrasi, 

yaitu simpan pinjam, simpanan suka rela, dan lain-lain. 

d Membantu memotong gaji anggota yang berhutang pada koperasi 

sebagai angsuran dan memberikan informasi lainnya. 

2. Komisaris bertanggung jawa menangani masalah umum organisasi. 

F. Manajer Bagian 

1. Tugas Manajer Bagian meliputi : 

a Membawahi unit-unit usaha koperasi. 

b Memimpin dan mengkoordinasi pekerjaan karyawan yang berada 

dibawah pimpinannya (kepala unit). 

c Mengembangkan unit-unit usaha koperasi. 

d Melaporkan hasil yang diperoleh dari unit-unit usaha koperasi. 

2. Wewenang Manajer Bagian meliputi : 

a Mengesahkan laporan hasil usaha dari kepala unit. 
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b Menetapkan kegiatan usaha sesuai dengan rencana kerja dan 

rancangan anggaran belanja koperasi. 

3. Manajer Bagian bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan unit-unit 

usaha koperasi. 

G. Unit Usaha 

Unit Usaha dipimpin oleh Kepala Unit, di mana Kepala Unit bertanggung 

jawab untuk melaporkan hasil yang diperoleh kepada Manajer Bagian.  

4. Kepengurusan 

Kepengurusan saat ini adalah hasil penyusunan formatur yang 

ditetapkan RAT tutup buku tahun 1999 yang dikukuhkan dengan Surat 

Keputusan Pembina No. 821.2/471/2000 tanggal 1 Maret 2000. adapun 

susunan Pengurus inti selengkapnya adalah sebagai berikut : 

 Ketua  :  Syahrudin Hamzah, SE, MM 

 Wakil Ketua  :  Dr. Nana Hoemar Dewi, M. Kes. 

 Penulis  :  Endang Sarwosri, BA 

 Urusan Umum  :  Weni Chrishartoyo, AMd. 

Dalam masa baktinya titik berat kegiatan adalah memantapkan 

struktur dan infrastruktur organisasi koperasi agar tetap mampu mengatasi 

berbagai kendala akibat krisis ekomoni yang masih berkepanjangan, sambil 

terus mencari peluang yang mungkin untuk meningkatkan kinerja koperasi. 

Dalam rangka efektivitas organisasi dimantapkan pembagian kerja di antara 

Pengurus sebagai pengelola unit-unit usaha yang ada, sehingga setiap unit 

usaha diharapkan dapat dikelola lebih baik. 
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5. Keanggotaan 

 Keanggotaan KPRI RSUD Dr. Moewardi terdiri dari : 

a Anggota organik, yaitu mereka yang telah menyatakan masuk menjadi 

anggota dan telah membayar simpanan pokok. 

b Anggota mandiri, yaitu mereka yang telah memenuhi ketentuan sebagai 

anggota penuh dan dapat memenuhi kewajiban maupun segala ketentuan 

yang berlaku. 

c Anggota kehormatan, yaitu mereka yang karena jabatan secara langsung 

memberi pembinaan terhadap karyawan dan menjadi anggota koperasi. 

 

6. Kegiatan Usaha 

Kegiatan Usaha yang dilakukan koperasi adalah untuk memenuhi 

kebutuhan para anggotanya, memperoleh laba, serta menjaga kelangsungan 

lembaga antara lain : 

a) Unit Usaha Simpan Pinjam 

Unit usaha ini merupakan kegiatan yang dominan dan paling cepat 

menyentuh kebutuhan anggota, terutama pada saat krisis ekonomi seperti 

sekarang ini. Kebijakan yang ditempuh untuk unit ini adalah sedapat 

mungkin memenuhi semua permintaan anggota sejauh gaji yang 

bersangkutan masih memenuhi syarat untuk membayar angsuran. Sebab 

kalau tidak dipenuhi anggota akan tetap mencari pinjaman di luar yang 

bunga dan syaratnya jauh lebih berat. 
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Sampai akhir tahun 2003, sumber pembiayaan unuk memenuhi 

kredit anggota tetap didominasi oleh modal pinjaman yakni sebesar Rp. 

2,5 milyar, sisanya sekitar Rp. 1,2 milyar dari modal sendiri. Pinjaman 

dari luar Koperasi ini tidak dapat terus diharapkan, karena kalau terlalu 

banyak akan dapat berakibat tidak sehat bagi Koperasi., karena dapat 

mengganggu Cash Flow dan tidak seimbangnya struktur permodalan. 

Untuk yang akan datang upaya peningkatan kemampuan memberikan 

pinjaman haruslah dengan memperkuat modal sendiri. 

Alokasi dana yang berasal dari simpanan berjangka dari anggota 

nampaknya belum bisa diharapkan karena belum banyak yang menyimpan 

uangnya di Koperasi, walaupun saat ini bunga untuk simpanan berjangka 

di Koperasi Pegawai Repulik Indonesia “Dr. MOEWARDI” adalah 14 % 

pertahun, suatu angka yang sebenarnya lebih menarik dibandingkan 

tingkat bunga deposito dibank-bank sampai dengan akhir ahun 2003 ini 

yang berada dibawah 10 % pertahun. 

Pada akhir tahun 2003, dengan berbagai pertimbangan dan 

evaluasi, tidak ada perubahan besarnya bunga pinjaman, yaitu 16 % 

pertahun. Untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan, pada tahun 2003 

pada unit usaha simpan pinjam ini telah dilakukan pemantapan program 

komputer untuk administrasi simpan pinjam. Fasilitas ini diharapkan dapat 

meminimalisir tingkat kesalahan dan membantu kecepatan serta tertib 

pembukuan. 

b) Unit Usaha Pelayanan Konsumsi 
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Unit usaha konsumsi ini terus diupayakan untuk lebih dimantapkan 

dan dipacu meningkatkan fungsinya, volume dan macam barang yang 

disediakan telah ditingkatkan. Bentuk-bentuk kerjasama pemasaran 

barang konsumsi dengan pihak ketiga telah diperluas, terutama barang 

perkakas dapur dan barang elektronik. Anggota dapat memilih barang-

barang melalui brosur ditoko Koperasi dan mengambil barang di took 

yang ditentukan di luar, sehingga pilihan lebih banyak. 

Namun kendala akibat krisis ekonomi tentu tidak dapak dihindari, 

antara lain bentuk gejolak harga yang turun naik, sehingga tidak 

memungkinkan pengendalian yang memadai mengenai harga, volume 

penjualan dan hasil usaha. Di sisi lain orientasi pelayanan toko ini 

belumlah pada profit, tapi luasnya jangkauan dan dapat sedikit 

meringankan beban anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Untuk meningkatkan kinerja toko, tentu saja kepada anggota tetap 

diharapkan untuk dapat terus memanfaatkan toko konsumsi ini dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga anggota sebagai pemilik 

sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi benar-benar nyata. 

c) Unit Usaha Wartel 

Usaha ini tidak banyak mengalami perubahan seperti tahun-tahun 

sebelumnya, ini disebabkan karena banyaknya tempat pelayanan wartel 

disekitar rumah sakit saat ini.  

Sejak awal tahun 2002, tempat pelayanan wartel (KBU) 

dipindahkan dari ruang depan gedung Radiologi ke ruang Melati I (dekat 
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kasir pembayaran Rawat Inap). Ini dimaksudkan untuk mendekatkan 

pelayanan kepada pengunjung RS dan diharapkan ada peningkatan 

volume pelayanan. Sejak kepindahan tersebut memang ada tanda-tanda 

kenaikan volume pelayanan yang cukup memadai. 

Pada akhir tahun 2003 telah didakan evaluasi menyeluruh terhadap 

usaha wartel ini, terutama tentang kerjasama pengelolaanya. Dari hasil 

evaluasi ditetapkan bahwa kontribusi wartel kepada koperasi ditetapkan 

sebesar Rp. 5.500.000,-. 

d) Unit Usaha Foto Copy 

Omset penjualan jasa unit usaha foto copy ini selama akhir tahun 

2003 sebesar Rp. 84.279.847,- dengan laba bersih Rp. 15.754.704,- 

kerjasama dengan Dinas terutama masalah subsidi bahan semakin baik 

dan lancer dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Dari 3 unit mesin yang beroperasi , 1 unit diantaranya sudah tidak 

dapat lagi dioperasikan secara ekonomis dan secara teknis hasil 

cetakannya sangat tidak memadai. 

e) Unit Usaha Poliklinik Kesehatan RRI Stasiun Surakarta 

Perkembangan pelayanan sejak tahun 2001 kelihatan ada 

penurunan yang cukup signifikan, sehingga dengan keadaan tersebut 

pelayanan Usaha Poliklinik Kesehatan RRI Stasiun Surakarta akan 

dipertimbangkan kelanjutannya setelah dievaluasi secara bersama-sama 

denga pihak koordinator pelaksana. Sedangkan laporan keuangannya akan 

diakumulasikan/diakomodir pada laporan keuangan tahun berikut. 
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f) Unit Aneka Usaha 

Unit ini dikembangkan untuk upaya meraih peluang yang sifatnya 

relative tidak tetap. Untuk sementara, sejak tahun 1999 telah dapat 

melakukan kerjasama memasok sebagian kecil kebutuhan barang dan jasa 

Rumah sakit Dr. MOEWARDI Surakarta. Tetapi selama tahun 2003 

Pengadaan ATK dan bahan makan Rumah sakit tidak diserahkan ke 

Koperasi, sehingga kontribusi SHU dari hasil ini untuk tahun sekarang 

sama sekali tidak ada.  

Sejak bulan April tahun 2001, koperasi kita telah dipercaya untuk 

mengerjakan “Cleaning Servise” Rumah Sakit. Selama tahun 2003 lalu 

kegiatan ini mampu memberikan kontribusi sebesar Rp. 26.455.879,- 

terhadap SHU. Sejalan dengan kemampuan koperasi ini, mudah-mudahan 

pada kesempatan mendatang akan lebih banyak lagi kebutuhan Dinas 

yang akan dipercayakan kepada koperasi untuk pengadaannya. 

g) Unit Usaha Kapling Tanah/Perumahan 

Tanah perumahan milik koperasi di Desa Buran, karanganyar yang 

dibeli secara angsuran selama 2 tahun sejak tahun 2000, pada pertengahan 

tahun 2001 telah dipasarkan pada anggota yang berminat. Sebagian dari 

jumlah kapling tersebut terjual, sedangkan sisanya pada tahun 2002 ini 

direncanakan untuk dijual pada umum dalam bentuk perumahan jadi. 

Untuk perumahan “Jungke Permai” karanganyar sepenuhnya 

sudah dikelola koperasi. Pada akhir Desember 2002 telah dilakukan 

pematangan tanah, penyelesaian perijinan seperti IMB, site plan, dan 
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sebagainya. Diharpkan pada awal Pebruari 2002 akan segera dipasarkan 

kepada umum sebanyak 103 unit. 

Dari segi hasil usaha, memang belum dapat memberikan 

kontribusi lebih banyak pada SHU, tapi juga tidak membebani, karena 

biaya-biaya yang timbul, seperti biaya bunga, biaya pemeliharaan dan 

biaya opersional lainnya dapat ditutupi dari hasil penjualan yang ada. 

Namun disisi lain, ada keuntungan lebih yang koperasi peroleh, yakni 

assets usaha ini dapat merupakan semacam jaminan atau faktor 

“pemancing” agar kita dapat memperoleh jaminan berbunga lunak dan 

jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan kredit anggota. 

B. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan masalah, hipotesis dan data yang diperoleh dari Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia “RSUD Dr. MOEWARDI” Surakarta dari tahun 

1999 sampai dengan 2003, akan dilakukan analisis dengan pembuktian hipotesis 

yang dikemukakan. 

Langkah-langkah untuk mengetahui perkembangan Rentabilitas Ekonomis 

pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “RSUD Dr. MOEWARDI” Surakarta 

akan dihitung Profit Margin, Operating Assets Turnover, dan Rentabilitas 

Ekonomis selama tahun 1999 sampai dengan 2003. 

1. Analisis Perkembangan Profit Margin 
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Profit Margin merupakan perbandimgan antara Net Operating Income 

(Laba usaha) dengan Net Sales (Penjualan bersih) yang dinyatakan dengan 

prosentase. Angka yang diperoleh dari rasio itu menunjukkan probabilitas dari 

penjualan dan efisiensi operasi perusahaan.  

Apabila dirumuskan adalah sebagai berikut (Bambang Riyanto, 

1997:37) : 

 Net Operating Income 

Profit Margin =                                             X 100 %  

 Net Sales 

Profit Margin Koperasi Pegawai Republik Indonesia “RSUD Dr. 

MOEWARDI Surakarta pada tahun 1999 sampai tahun 2003 dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Tahun 1999 : 

Net Sales = 522.887.788 

Net Operating Income = 147.898.884 

 147.898.884 

Profit Margin =                                        X 100 % = 28,3 % 

 522.887.788 

Profit Margin pada tahun 1999 sebesar 28,3 %. 

Tahun 2000 : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



43

Net Sales = 984.446.803 

Net Operating Income = 207.913.478 

 207.913.478 

Profit Margin =                                  X 100 % = 21,1 % 

 984.446.803 

Profit Margin pada tahun 2000 sebesar 21,1 %.  

Tahun 2001 : 

Net Sales = 1.198.999.162 

Net Operating Income = 246.529.923 

 246.529.923 

Profit Margin =                                  X 100 % = 20,56% 

 1.198.999.162 

Profit Margin pada tahun 2001 sebesar 20,56 %.  

Tahun 2002 : 

Net Sales = 4.125.712.961 

Net Operating Income = 269.125.429 

 269.125.429 

Profit Margin =                                  X 100 % = 6,52  % 

 4.125.712.961 
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Profit Margin pada tahun 2002 sebesar 6,52 %.  

Tahun 2003 : 

Net Sales = 2.171.863.753 

Net Operating Income = 281.547.085 

 281.547.085 

Profit Margin =                                  X 100 % = 13  % 

 2.171.863.753 

Profit Margin pada tahun 2003 sebesar 13 %.  

 

Analisis perkembangan unsur-unsur Profit Margin dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut : 

TABEL IV. 1 

PERKEMBANGAN UNSUR-UNSUR PROFIT MARGIN 

KPRI “RSUD Dr. MOEWARDI” SURAKARTA PERIODE 

TAHUN 1999 – 2003 
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Unsur PM 1999 2000 2001 2002 2003 

Laba Usaha 

Rp. Naik/turun 

% naik/turun 

 

147.898.884 

-

-

207.913.478 

60.014.594 

40,58 % 

246.529.923 

38.616.445 

18,57 % 

269.125.429 

22.595.506 

9,16 % 

281.547.085 

12.421.656 

4,61 % 

Net Sales 

Rp. Naik/turun 

% naik/turun 

 

522.887.788 

-

-

984.446.803 

461.559.015 

88,27 % 

1.198.999.162 

214.552.359 

21,79 % 

4.125.712.961 

2.926.713.799 

244 % 

2.171.863.753 

(1.953.849.208) 

(47,36 %) 

Biaya Usaha 

Rp. Naik/turun 

% naik/turun 

 

374.988.904 

-

-

776.533.325 

401.544.421 

107,1 % 

 

952.469.239 

175.935.914 

22,66 % 

3.856.587.532 

2.904.118.293 

304,9 % 

1.890.316.668 

(1.966.270.864) 

(50,98 %) 

Profit Margin 

% naik/turun 

 

28,3 % 

-

21,1 % 

(7,2 %) 

20,56 % 

(0,54 %) 

6,52 % 

(14,04%) 

13 %  

6.48% 

Sumber data diolah 

Pada tabel IV. 2 Menunjukkan bahwa Profit Margin pada periode 

2000 turun sebesar -7,2 % dari tahun sebelumnya. Turunnya Profit Margin 

disebabkan meningkatnya prosentase laba usaha lebih rendah 40,58 % dari 

pada naiknya prosentase penjualan bersih 88,27%. Rendahnya prosentase laba 

usaha karena prosentase biaya usaha meningkat tajam sebesar 107,1% lebih 

tinggi dari peningkatan prosentase penjualan bersih 88,27 % dari tahun 

sebelumnya. Meningkatnya biaya usaha disebabkan harga pokok penjualan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



46

meningkat tajam sebesar 138,2% dan jumlah beban usaha juga meningkat 

sebesar 81,8 %. Naiknya beban usaha disebabkan adanya beban karyawan, 

beban jasa yang cukup tinggi dan adanya tambahan biaya-biaya, antara lain: 

biaya telepon, biaya perjalanan dinas serta biaya sewa yang tidak ada pada 

tahun sebelumnya.   

Profit Margin pada periode 2001 turun sebesar –0,54 % dari tahun 

sebelumnya. Turunnya Profit Margin disebabkan meningkatnya prosentase 

laba usaha lebih rendah 18,57 % dari pada naiknya prosentase penjualan 

bersih 21,79 %. Rendahnya prosentase laba usaha karena prosentase biaya 

usaha meningkat sebesar 22,66 % lebih tinggi dari peningkatan prosentase 

penjualan bersih 21,79 % dari tahun sebelumnya. Meningkatnya biaya usaha 

disebabkan harga pokok penjualan menurun sebesar -42 % tetapi jumlah 

beban usaha meningkat tajam sebesar 91, 5%. Meningkatnya beban usaha 

pada periode ini disebabkan tingginya beban gaji karyawan, beban paket 

lebaran dan THR serta beban jasa. Sebab lain meningkatnya beban usaha yang 

cukup tinggi adalah adanya beban bank dan beban RT yang pada tahun 

sebelumnya tidak ada.  

Profit Margin pada periode 2002 turun tajam sebesar –14,04 % dari 

tahun sebelumnya. Turunnya Profit Margin disebabkan meningkatnya 

prosentase laba usaha lebih rendah 9,16 % dari pada naiknya prosentase 

penjualan bersih 244 %. Rendahnya prosentase laba usaha karena prosentase 

biaya usaha meningkat tajam sebesar 304,9% lebih tinggi dari peningkatan 
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prosentase penjualan bersih 244 % dari tahun sebelumnya. Tingginya 

peningkatan biaya usaha disebabkan harga pokok penjualan  meningkat 

sangat tinggi sebesar 1.196,7 % dan jumlah beban usaha meningkat sebesar 

17,4 %. Pada periode ini yang menyebabkan beban usaha meningkat cukup 

tinggi adalah beban gaji yang cukup besar serta adanya beban administrasi 

kantor dan beban jasa yang juga cukup tinggi.  

Profit Margin pada periode 2003 naik sebesar 6,48 % dari tahun 

sebelumnya. Naiknya Profit Margin disebabkan meningkatnya prosentase 

laba usaha sebesar 4,61 % , sedangkan  prosentase penjualan bersih turun  

sebesar -47,36 %. Meningkatnya prosentase laba usaha disebabkan karena 

turunnya prosentase biaya usaha lebih tinggi sebesar -50,98 %  dari pada 

turunnya penjualan bersih sebesar -47,36% dari tahun sebelumnya. Turunnya 

biaya usaha disebabkan jumlah beban usaha naik sebesar 88,95%, tetapi harga 

pokok penjualan turun tajam  sebesar  90,3%. Untuk periode ini, 

meningkatnya beban usaha disebabkan adanya beban operasional dan beban 

jasa yang cukup tinggi. Selain itu adanya tambahan biaya untuk biaya Rapat 

Anggota Tahunan, biaya pemeliharaan inventaris, biaya audit, biaya 

pendidikan koperasi serta biaya perumahan ynag cukup tinggi, dimana biaya-

biaya tersebut tidak ada pada tahun sebelumnya.   

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan Profit Margin 

ditentukan oleh dua faktor yaitu Net Sales dan laba usaha. Besar kecilnya laba 
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usaha atau Net Operating Income tergantung kepada pendapatan dari sales 

dan besarnya biaya usaha. 

2. Analisis Operating Assets Turnover 

Operating Assets Turnover atau perputaran aktiva operiasi merupakan 

kecepatan berputarnya aktiva operasi ( Net Operating Assets) dalam satu 

periode tertentu. Tingkat perputaran aktiva operasi ini dapat ditentukan 

dengan membagi penjualan bersih dengan aktiva operasi, yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut ( Bambang Riyanto, 1997:37) : 

Net Sales 

Turnover of Operating Assets =  

 Net Operting Assets 

Berikut ini perhitungan Operating Assets Turnover pada Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia “RSUD Dr. MOEWARDI Surakarta pada tahun 

1999 sampai tahun 2003 dapat dilihat sebagai berikut : 

Tahun 1999 : 

Net Sales = 522.887.788 

Net Operating Assets = 1.382.990.945 
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522.887.788 

Turnover of Operating Asserts =                                      = 0,38 X 

 1.382.990.945 

Pada periode tahun 1999 Total Assets Turnover sebesar 0,38 kali.  

Tahun 2000 

Net Sales = 984.446.803 

Net Operating Assets = 2.795.485.961 

 984.446.803 

Operating Assets Turnover =                                 =  0,35 X 

 2.795.485.961 

Pada periode tahun 2000 Total Assets Turnover sebesar 0,35 kali.  

Pada periode ini Total Assets Turnover turun sebesar 0,03 kali atau 

7,89%  dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan total aktiva meningkat  tinggi 

102, 13 % , tetapi  net sales hanya meningkat sebesar 88,27 %. Tingginya 

peningkatan total aktiva disebabkan aktiva lancar meningkat sebesar 61,8 %, 

aktiva tetap meningkat sebesar 83, 9 % dan penyertaan yang juga meningkat 

tajam sebesar 946,7 %. 

Tahun 2001 : 

Net Sales = 1.198.999.162 

Net Operating Assets = 4.085.650.697 
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1.198.999.162 

 Operating Assets Turnover =                                = 0,29 X 

 4.085.650.697 

Pada periode tahun 2001 Total Assets Turnover sebesar 0,29 kali.  

Pada periode ini Total Assets Turnover turun sebesar 0,06 kali atau 

17,14%  dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan total aktiva meningkat tinggi 

46,15  % tetapi net sales hanya meningkat 21,79%. Meningkatnya total aktiva 

disebabkan aktiva lancar meningkat sebesar 29,8 %, aktiva tetap meningkat 

sebesar 43,75 % dan penyertaan yang juga meningkat sebesar 99 %. 

Tahun 2002 : 

Net Sales = 4.125.712.961 

Net Operating Assets =  6.158.394.905 

 4.125.712.961 

Operating Assets Turnover =                                  = 0,67 X 

 6.158.394.905 

Pada periode tahun 2002 Total Assets Turnover sebesar 0,67 kali.  

Pada periode ini Total Assets Turnover naik tajam sebesar 0,38 kali 

atau 131%  dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan net sales meningkat cukup 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



51

tajam sebesar  244  % dibandingkan total aktiva yang hanya meningkat 

50,73%. Rendahnya total aktiva disebabkan aktiva lancar meningkat tajam 

sebesar 122,6 % tetapi aktiva tetap mengalami penurunan sebesar -7,10 % dan 

penyertaan juga mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar –96,9 %. 

Tahun 2003 : 

Net Sales = 2.171.863.753 

Net Operating Assets = 7.701.446.164 

 2.171.863.753 

Operating Assets Turnover =                                  =  0,28 X 

 7.701.446.164 

Pada periode tahun 2003 Total Assets Turnover sebesar 0,28 kali.  

Pada periode ini Total Assets Turnover turun sebesar 0,39 kali atau 

58,21%  dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan total aktiva meningkat 

25,06% sedangkan  net sales mengalami penurunan sebesar – 47,36%. 

Meningkatnya total aktiva disebabkan aktiva tetap mengalami penurunan 

sebesar -26,3 % tetapi aktiva lancar dan penyertaan mengalami peningkatan 

sebesar 25,3 % dan 64,97 %. 
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Analisis perkembangan unsur-unsur Operating Assets Turnover dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 

TABEL IV. 2 

PERKEMBANGAN UNSUR-UNSUR OPERATING ASSETS TURNOVER 

KPRI “RSUD Dr. MOEWARDI” SURAKARTA PERIODE 

TAHUN 1999 – 2003 

Unsur TATO 1999 2000 2001 2002 2003 

Net Sales 

Rp. Naik/Turun 

% Naik/Turun 

522.887.788 

-

-

984.446.803 

461.559.015 

88,27 % 

1.198.999.162 

214.552.359 

21,79 % 

4.125.712.961 

2.926.713.799 

244 % 

2.171.863.753 

(1.953.849.208) 

(47,36 %) 

Operating Assets 

Rp. Naik/Turun 

% Naik/Turun 

1.382.990.945 

-

-

2.795.485.961 

1.412.495.016 

102,13 % 

4.085.650.697 

1.290.164.736 

46,15 % 

6.158.394.905 

2.072.744.208 

50,73 % 

7.701.446.164 

1.543.051.259 

25,06 % 

TATO 

Naik/Turun (X) 

% Naik/Turun 

0,38 X 

-

0,35 X 

(0,03 X ) 

7,89 % 

0,29 X 

(0,06 X) 

17,14 % 

0,67 X 

0,38 X 

131 % 

0,28 X 

(0,39 X) 

58,2 % 

Sumber data : diolah 

 
Pada tabel IV. 3 Total Assets Turnover Koperasi cenderung 

mengalami penurunan selama periode penelitian tahun 1999-2003, hal ini 

disebabkan meningkatnya total aktiva lebih besar di bandingkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



53

meningkatnya net sales. Ini menunjukkan Koperasi belum efisien dalam 

menggunakan total aktivanya, hal ini sebabkan meningkatnya total aktiva 

lebih besar daripada meningkatnya Net Sales. Tetapi pada periode 2001-2002 

sempat mengalami peningkatan  yang cukup tajam sebesar 131%, hal ini 

disebabkan meningkat net sales yang cukup tajam sebesar  244  % 

dibandingkan total aktiva yang hanya meningkat 50,73 %.Tinggi rendahnya 

“operating assets turnover” selama periode tertentu ditentukan oleh dua 

faktor, yaitu “net sales” dan “operating assets”. Dengan jumlah operating 

assets tertentu, makin besarnya jumlah sales selama periode tertentu 

mengakibatkan makin tingginya “turnover”nya. Demikian pula halnya, makin 

luas sales  tertentu dengan makin  kecilnya “operating assets” akan 

mengakibatkan makin tingginya “turnover”nya. Komponen operating assets 

adalah aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lain-lain. 

3. Analisis Perkembangan Rentabilitas Ekonomis 

Rentabilitas Ekonomis (RE) adalah merupakan salah satu alat untuk 

mengukur efisiensi penggunaan dana perusahaan dengan membandingkan 

laba operasi atau Net Operating Income (NOI) dengan jumlah modal ( modal 

asing + modal sendiri) untuk menghasilkan laba operasi tersebut yang 

dinyatakan dalam prosentase.  

Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 EBIT 

RE =                                                X100% 
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Total Modal 

 

Perhitungan besarnya Rentabilitas Ekonomis dari tahun 1999 sampai 

dengan tahun 2003 pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “RSUD Dr. 

MOEWARDI Surakarta  dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tahun 1999 : 

EBIT = 147.898.884 

Total Modal = 1.382.990.945 

 147.898.884 
RE =                                X100% = 10,69 % 

 1.382.990.945 

Pada tahun 1999 Rentabilitas Ekonomi 10,69 %.  

Tahun 2000 : 

EBIT = 207.913.478 

Total Modal = 2.795.485.961 

 207.913.478 
RE =                           X100% = 7,44 % 

 2.795.485.961 

 
Pada tahun 2000 Rentabilitas Ekonomi 7,44 %.  

Tahun 2001 : 

EBIT = 246.529.923 

Total Modal = 4.085.650.697 

 246.529.923 
 RE =                             X100% = 6,03 % 

 4.085.650.697 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



55

Pada tahun 2001 Rentabilitas Ekonomi 6,03 %.  

Tahun 2002 : 

EBIT = 269.125.429 

Total Modal = 6.158.394.905 

 269.125.429 
RE =                                    X 100% = 4,37 % 
 6.158.394.905 
 

Pada tahun 2002 Rentabilitas Ekonomi 4,37 %.  

Tahun 2003: 

EBIT = 281.547.085 

Total Modal = 7.701.446.164 

 281.547.085 
RE =                                   X 100% = 3,65 % 
 7.701.446.164 
 

Pada tahun 2003 Rentabilitas Ekonomi 3,65 %.  

Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: 

Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: 

TABEL IV.3 

PERKEMBANGAN RENTABILITAS EKONOMI KPRI “RSUD Dr. 

MOEWARDI” SURAKARTA PERIODE TAHUN 1999-2003 

Keterangan 1999 2000 2001 2002 2003 

Laba Usaha 

Naik/Turun 

147.898.884 

-

-

207.913.478 

60,014.594 

40,58 % 

246.529.923 

38,.616.445 

18,57 % 

269.125.429 

22.595.506 

9,16 % 

281.547.085 

12.421.656 

4,61 % 
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% Naik/Turun 

Modal Sendiri 

Naik/Turun 

% Naik/Turun 

 

915.746.539 

-

-

1.083.702.188 

167.955.649 

18,34 % 

 

1.301.125.475 

217.423.287 

20,1 % 

 

1.487.510.455 

186.384.980 

13,32 % 

 

1.712.548.663 

225.038.208 

15,13 % 

Modal Asing 

Naik/Turun 

% Naik/Turun 

 

467.244.406 

-

-

1.711.783.773 

1.244.539.367 

266,36 % 

 

2.784.525.222 

1.072.741.449 

62,67 % 

 

4.670.884.460 

1.886.359.238 

67,74 % 

 

5.988.897.501 

1.318.013.101 

28,22 % 

 

Total Modal 

Naik/ Turun 

% Naik/ Turun 

1.382.990.945 

-

-

2.795.485.961 

1.412.495.016 

102,13 % 

4.085.650.697 

1.290.164.736 

46,15 % 

6.158.394.905 

2.072.744.208 

50,73 % 

7.701.446.164 

1.543.051.259 

25,06 % 

RE 

% Naik/Turun 

10,69 % 

-

7,44 % 

(3,25 %) 

 

6,03 % 

(1,41 %) 

 

4,37 % 

(1,66 %) 

 

3,65 % 

(0,72 %) 

Sumber : data diolah. 

Tabel IV.4 diatas menunjukkan perkembangan rentabilitas ekonomi  

pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “RSUD Dr. MOEWARDI 

Surakarta pada periode 1999-2003. RE yang diperoleh perusahaan pada 

periode 1999-2003 selalu mengalami penurunan. Adapaun faktor-faktor 

yang menyebabkan Rentabilitas Ekonomi pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia “RSUD Dr. MOEWARDI Surakarta pada periode 1999-2003 

sebagai berikut. 
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Rentabilitas Ekonomi pada periode tahun 2000 7,44 %. Rentabilitas 

Ekonomi pada periode ini turun sebesar -3,25 % dari tahun sebelumnya. 

Turunnya  RE disebabkan karena peningkatan prosentase laba usaha lebih 

rendah 40,58 % dari pada meningkatnya jumlah modal  asing sebesar 

266,36 % sedangkan  modal  sendiri hanya meningkat sebesar 18,34 %. 

Pada tahun 2001 Rentabilitas Ekonomi 6,03 %. Rentabilitas Ekonomi 

pada periode tahun ini juga mengalami penurunan sebesar        -1,41% dari 

tahun sebelumnya. Turunnya RE disebabkan meningkatnya laba usaha lebih 

rendah 20,1 % dari pada meningkatnya prosentase modal asing sebesar  

62,67 % sedangkan   prosentase modal sendiri hanya meningkat sebesar 

20,1 %. 

Pada tahun 2002 Rentabilitas Ekonomi 4,37 %. Rentabilitas Ekonomi 

pada periode tahun ini turun sebesar -1,66 % dari tahun sebelumnya. 

Turunnya RE  disebabkan meningkat prosentase laba usaha lebih rendah 

9,16 % dari pada meningkatnya prosentase modal asing sebesar 67,74 % 

sedangkan prosentase modal sendiri hanya meningkat sebesar 13,32 %. 

Pada tahun 2003 Rentabilitas Ekonomi 3,65 %. Rentabilitas Ekonomi 

pada periode tahun ini juga mengalami penurunan sebesar           -0,72% dari 

tahun sebelumnya. Turunnya RE disebabkan meningkatnya prosentase laba 

usaha lebih rendah 4,61 % dari pada meningkatnya modal asing sebesar 28,22 

% sedangkan prosentase modal sendiri hanya meningkat sebesar 15,13 %. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa besarnya Rentabilitas Ekonomi 

pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “RSUD Dr. MOEWARDI 

Surakarta pada periode 1999-2003 dipengaruhi oleh besarnya laba usaha, 

modal asing dan modal sendiri 

 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
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Berdasarkan perhitungan-perhitungan pada analisis data pada bab 

sebelumnya, yang berkaitan dengan masalah Rentabilitas Ekonomi sebagai alat ukur 

efisiensi penggunaan dana pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia  “RSUD Dr. 

MOEWARDI Surakarta” pada periode 1999-2003, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

 

A. KESIMPULAN 

1. Koperasi Pegawai Republik Indonesia  “RSUD Dr. MOEWARDI Surakarta” 

pada periode 1999-2003 menunjukkan perkembangan yang belum efisien, hal 

ini dapat dilihat dari perkembangan profit margin, operating assets turnover 

dan rentabilitas ekonomis yang cenderung mengalami penurunan.  

2. Profit Margin pada periode 1999-2003 cenderung menurun, meskipun pada 

periode 2002-2003 Profit Margin mengalami peningkatan sebesar 6,48 %. 

Adapun presentase turunnya Profit Margin selama 1999-2002 adalah: pada 

tahun 2000 Profit Margin turun sebesar -7,2 %, pada tahun 2001 Profit 

Margin Turun sebesar -0,54 % dan pada periode 2002 Profit Margin turun 

sebesar -14,04%, hal ini disebabkan meningkatnya biaya usaha lebih besar 

dari pada meningkatnya laba usaha. Meningkatnya biaya usaha disebabkan 

beban gaji karyawan, beban jasa,beban Tunjangan Hari Raya anggota, beban 

operasional dan beban perumahan yang tinggi.Selain beban-beban tersebut 

pada tiap periode selalu ada tambahan biaya usaha antara lain beban Rapat 

Anggota Tahunan, beban bank, beban pendidikan koperasi, dan beban 
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perumahan yang mana biaya-biaya tersebut tidak ada pada tahun sebelumnya. 

Sedangkan naiknya profit margin pada tahun 2002-2003 sebesar 6,48 % 

disebabkan meningkatnya prosentase laba usaha sebesar 4,61 % , sedangkan  

prosentase penjualan bersih turun  sebesar -47,36 %. Meningkatnya 

prosentase laba usaha disebabkan turunnya prosentase biaya usaha lebih tinggi 

sebesar -50,98 %  dari pada turunnya penjualan bersih sebesar -47,36% dari 

tahun sebelumnya. Turunnya biaya usaha disebabkan jumlah beban usaha 

naik sebesar 88,95%, tetapi harga pokok penjualan turun tajam  sebesar  

90,3%.  

3. Tingkat operating assets turnover yang dihasilkan oleh koperasi dari tahun 

1999 sampai dengan 2003 juga cenderung mengalami penurunan, masing-

masing adalah : tahun 2000 turun sebesar -0,03 X (7,89%), tahun 2001 turun 

sebesar -0,06 X (17,14%), dan tahun 2003 turun sebesar -0,39 X (58,2%), hal 

ini disebabkan meningkatnya total aktiva lebih besar dibandingkan 

meningkatnya net sales.

Ini menunjukkan Koperasi belum efisien dalam menggunakan total aktivanya. 

Tetapi pada periode 2001-2002 sempat mengalami peningkatan  yang cukup 

tajam sebesar 131%, hal ini disebabkan meningkat net sales yang cukup tajam 

sebesar  244  % dibandingkan total aktiva yang hanya meningkat 50,73 

%.Tinggi rendahnya “operating assets turnover” selama periode tertentu 

ditentukan oleh dua faktor, yaitu “net sales” dan “operating assets”. 

4. Rentabilitas ekonomi  pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia “RSUD Dr. 

MOEWARDI” Surakarta pada periode 1999-2003 adalah sebagai berikut : 
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10,69 %, 7,44 %, 6,03 %, 4,37 %, 3,65%. Hal ini menunjukkan bahwa 

Rentabilitas Ekonomi ekonomi  pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

“RSUD Dr. MOEWARDI” Surakarta pada periode 1999-2003 selalu 

mengalami penurunan, masing-masing adalah tahun 2000 turun sebesar –3,25 

%, tahun 2001 turun sebesar –1,41 % dan tahun 2002 turun sebesar –1,66 % 

dan pada tahun 2003 turun sebesar -0,72 %. Hal ini disebabkan 

meningkatnya modal yang bekerja dalam perusahaan relatif lebih besar 

dibandingkan meningkatnya laba usaha. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rentabilitas Ekonomi sebagai alat           

ukur efisiensi penggunaan dana pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia  

“RSUD Dr. MOEWARDI” Surakarta pada periode 1999-2003 yang 

dipengaruhi oleh besarnya laba usaha, modal asing dan modal sendiri belum 

efisien . 

 

B. SARAN-SARAN 

Setelah ditarik beberapa kesimpulan serta diketahui perkembangan Profit 

Margin, Operating assets Turnover dan Rentabilitas Ekonomi pada Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia “ RSUD Dr. MOEWARDI Surakarta” dari tahun 1999 

sampai dengan tahun 2003, maka penulis mencoba memberikan saran-saran berikut : 

1. Dilihat dari perkembambangan Profit Margin yang tidak efisien karena 

cenderung menurun, maka profit margin perlu ditingkatkan dengan cara  

a. Dengan menambah biaya usaha (operating expenses) sampai tingkat 

tertentu diusahakan tercapainya tambahan sales yang sebesar-besarnya, 
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atau dengan kata lain tambahan sales harus lebih besar dari pada 

tambahan operating expenses, perubahan besarnya sales dapat disebabkan 

karena perubahan harga penjualan per unit  apabila volume sales dalam 

unit sudah tertentu (tetap), atau disebabkan karena bertambahnya luas 

penjualan dalam unit kalau tingkat harga penjualan per unit produk sudah 

tertentu. Dengan demikian pengertian meningkatkan sales dapat dilakukna 

dengan cara : 

− Memperbesar volume sales unit pada tingkat harga penjualan  tertentu 

atau 

− Menaikan harga penjualan per unit produk pada luas sales dalam unit 

tertentu. 

b. Menurunkan operating expenses relatif lebih besar dari pada 

berkurangnya sales, artinya dengan mengurangi pendapatan dari sales 

sampai tingkat tertentu diusahakan adanya pengurangan operating 

exspenses yang sebesar-besarnya, atau dengan kata lain mengurangi biaya 

usaha relatif lebih besar dari pada berkurangnya pendapatan dari sales.

Meskipun jumlah sales selama periode tertentu berkurang, tetapi oleh 

karena disertai dengan berkurangnya operating expenses yang lebih 

sebanding maka akibatnya ialah profit margin akan makin besar.  

Dimana Koperasi dalam meningkatkan hasil pendapatannya dengan 

pemberikan kemudahan pinjaman dan menekan biaya, baik biaya usaha 

maupun biaya operasi lainnya 
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2. Dilihat dari perkembangan Operating Assets Turnover juga tidak efisien, 

karena cenderung mengalami penurunan. Turnover of Operating Assets dapat 

ditingkatkan dengan cara 

− Menambah modal usaha (operating assets) sampai tingkat tertentu 

diusahakan tercapainya tambahan sales yang sebesar-besarnya, artinya 

untuk mempertinggi operating assets turnover dengan memperbesar sales 

relatif lebih besar dari pada tambahnya operating assets. Hal  ini dapat 

dilakukan dengan menyediakan semua kebutuhan anggota dan masyarakat 

pada umumnya, memberikan harga yang relatif lebih rendah dibanding 

dengan koperasi yang lain, memberikan pelayanan yang cukup baik dan 

memeberikan pelayanan yang memuaskan seperti memberikan brosur 

pinjaman, dan memberikan penjelasan sehingga mudah dimengerti, 

memeberikan kemudahan dalam pemberian kredit. 

− Dengan mengurangi sales sampai tingkat tertentu diusahakan penurunan 

atau pengurangan operating assets sebesar-besarnya. 

3. Sedangkan untuk meningkatkan Rentabilitas Ekonomi Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia “ RSUD Dr. MOEWARDI Surakarta” dari tahun 1999 

sampai dengan tahun 2003 dengan meningkatkan laba usaha yaitu dengan 

cara menekan biaya operasional dan biaya lain dan meningkatakan 

pendapatan. Selain itu koperasi juga perlu memperhatikan sumber modal yang 

berasal dari luar koperasi. Karena apabila kenaikan modal asing terlalu besar 

dan pengalokasiannya kurang tepat akan menyababkan adanya dana yang 
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tidak produktif yang akan menyebabkan penggunaan dana pada koperasi tidak 

efisien. 
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