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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Masalah perekonomian adalah salah satu hal yang mendasar dalam 

menentukan kemajuan suatu bangsa, oleh sebab itu masalah perekonomian 

memiliki andil yang sangat besar dalam pembangunan bangsa dan negara. Maka 

tak heran pada masa sekarang ini dimana kondisi perekonomian Indonesia 

mengalami keterpurukan yang terjadi karena adanya pengaruh dari krisis yang 

berkepanjangan, pembangunan di negara kita mengalami hambatan yang cukup 

besar. Oleh karenanya untuk mengatasi hal tersebut perlu peranan dari semua 

pihak untuk menata kembali perekonomian Indonesia dari keterpurukan. 

Bila  dikaji lebih jauh, perekonomian di negara kita dibagi menjadi tiga 

sektor yaitu sektor pemerintah, sektor swasta dan koperasi. Diantara bentuk-

bentuk perusahaan yang eksis dalam tata ekonomi nasional adalah koperasi. 

Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi sebagai soko guru 

perekonomian Indonesia. Atas dasar itu, maka koperasi sebagai suatu perusahaan 

yang permanen yang memungkinkan untuk berkembang secara ekonomis dan 

dengan demikian tidak saja akan mampu memberikan pelayanan terus-menerus 

dan meningkat kepada anggota serta masyarakat sekitarnya akan tetapi 

memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi. Dalam kaitan itu tentu saja koperasi tidak bekerja sendiri akan tetapi 

melibatkan dua kelembagaan ekonomi sektoral lainnya yaitu sektor pemerintah 

dan swasta. 

Sebagai suatu badan usaha maka koperasi dengan sendirinya harus memiliki 

asas dan tujuan. Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong 

royongan. Asas kekeluargaan dimaksudkan bahwa di dalam koperasi harus 

mencerminkan adanya kesadaran dan hati nurani manusia dalam koperasi dengan 

dalih untuk semua dan oleh semua. Dan pada asas kegotong-royongan 

mencerminkan bahwa di dalam koperasi terdapat kesadaran dan semangat kerja 

sama tanggung jawab bersama tanpa memprioritaskan kepentingan pribadi, akan 

tetapi kesejahteraan bersama. 
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Koperasi Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kegotong-royongan harus 

dapat memperbaiki tarap kehidupan para anggota khususnya dan masyarakat pada 

umumnya, dengan demikian maka tujuan koperasi  mempunyai peranan yang 

penting  dalam mewujudkan amanat dan cita-cita bangsa yang tercantum dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menciptakan suatu masyarakat yang adil dan 

makmur. 

Koperasi dikatakan suatu organisasi badan usaha yang bergerak di bidang 

ekonomi, karena koperasi itu merupakan orang-orang dan atau badan hukum 

koperasi yang secara bersama-sama bekerja atas dasar sukarela untuk memajukan 

kepentingan ekonomi bagi anggota pada khususnya dan bagi masyarakat (dalam 

wadah kerjanya) pada umumnya. 

Sebagai organisasi ekonomi, koperasi mempunyai beberapa permasalahan 

yang dihadapi seperti masalah bagaimana pengorganisasiannya, masalah modal, 

masalah usaha yang dilakukan dan permasalahan lainnya sebagaimana yang 

dihadapi oleh PT, CV dan badan usaha lainnya. 

Modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan 

kegiatan usaha. Tanpa adanya modal yang cukup di dalam  suatu kegiatan usaha, 

perusahaan tidak akan dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. 

Masalah modal dalam koperasi adalah bagaimana koperasi tersebut menghimpun 

modal untuk kegiatan usahanya sekaligus di dalam upaya meningkatkan hasil 

usaha. 

Sumber modal dalam koperasi diperoleh  dari anggota koperasi itu sendiri 

yang berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, akan tetapi 

selain dari anggotanya sumber modal yang lainnya adalah berasal dari pihak luar 

yang dinamakan modal pinjaman, misalnya berupa kredit dari bank. Modal sendiri 

terwujud dari hasil pemupukan modal, apakah itu dihimpun dari para angota 

berupa simpanan pokok, cadangan sebagai hasil penyisihan dari sisa hasil usaha 

yang silam, donated capital, serta sisa hasil usaha yang belum dibagikan. Bila 

pemupukan modal sendiri dilakukan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit dan 

lambat laun, semua pihak tidak mengharapkan modal itu habis terkikis ditelan 

arus jaman yang kekuatan moneternya belum stabil. Akan tetapi bila rentabilitas 

modal sendiri dijadikan patokan dalam penciptaan laba dengan menggunakan 
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modal sendiri itu, adalah wajar dan tidak membawa modal pemilik itu menjadi 

merosot kekuatannya. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh 

terutama pada masalah struktur modal pada koperasi, dimana struktur modal 

tersebut berkaitan dengan tingkat pencapaian laba yang diperoleh koperasi dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. Koperasi yang akan diteliti oleh penulis yaitu 

satu koperasi yang berada di Kota Bandung dan enam koperasi yang berada di 

Kab. Bandung. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “ANALISIS HUBUNGAN STRUKTUR MODAL 

TERHADAP RENTABILITAS MODAL SENDIRI PADA KOPERASI”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Mengingat luasnya aspek yang dapat dihubungkan dengan judul di atas, 

maka masalah yang akan dibahas secara garis besar dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana struktur modal koperasi dan rentabilitas modal sendiri koperasi. 

2. Bagaimana analisis hubungan struktur modal terhadap rentabilitas modal 

sendiri pada koperasi. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah fakta 

yang ada sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan 

analisis struktur modal dengan rentabilitas modal sendiri pada koperasi. 

 Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana struktur modal koperasi dan 

rentabilitas modal sendiri koperasi. 

2. Untuk mengetahui hasil analisis hubungan struktur modal terhadap upaya 

meningkatkan rentabilitas modal sendiri pada koperasi. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

  Penelitian ini merupakan salah satu syarat mengikuti ujian sidang akhir di 

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama. Penelitian 

ini juga diharapkan dapat dijadikan informasi untuk mengadakan perbaikan dalam 

hal peningkatan rentabilitas pada koperasi, juga dapat dijadikan sumbangan yang 

berarti bagi penentu kebijakan pelaksanaan usaha dan diharapkan dapat menjadi 

sumber inspirasi bagi berbagai pihak, terutama teman-teman mahasiswa yang 

akan melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh usaha koperasi dapat tumbuh 

dan berkembang adalah faktor modal. Modal mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Tanpa adanya modal yang cukup di 

dalam suatu kegiatan usaha, suatu perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan 

usahanya dengan baik, begitu pula dengan koperasi. 

 Kebijakan penggunaan modal pinjaman baik jangka pendek maupun 

jangka panjang disamping modal sendiri dalam rangka membelanjai aktivitas 

perusahaan merupakan kebijakan finansial yang sangat menentukan bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Keseimbangan finansial dan perputaran modal 

yang ditarik perusahaan yang akan terlihat jelas dalam struktur modal untuk 

memperoleh modal yang sebanyak-banyaknya dari berbagai jenis modal yang 

akan ditarik oleh perusahaan. Penilaian harus didasarkan pada bentuk-bentuk 

permodalan yaitu norma likuiditas, norma solvabilitas, norma rentabilitas dan 

perbandingan kekuasaan, seperti kita ketahui sumber modal yang akan ditarik 

dapat berasal dari luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan. 

 Sumber dana dari dalam perusahaan (sumber intern) yaitu modal atau dana 

yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber intern ini 

terdiri dari laba yang ditahan (retained earning), akumulasi penyusutan 

(accumulated depreciation) sedangkan sumber dana dari luar perusahaan (sumber 

ektern) adalah dana yang berasal dari kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil 

bagian di dalam perusahaan. 
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 Jenis modal yang berasal dari sumber ektern adalah modal sendiri dan 

modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal atau dana yang berasal dari pemilik, 

peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan dan tertanam di dalam 

perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Modal pinjaman adalah modal yang 

berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan  

dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang 

pada saatnya harus dibayar kembali. Modal pinjaman ini teridiri dari utang jangka 

pendek dan utang jangka panjang. Jenis modal mana yang akan dipergunakan oleh 

perusahaan tergantung pada kebijakan manajemen dalam pengambilan 

keputusannya. 

 Perbandingan antara modal pinjaman dengan modal sendiri dalam suatu 

perusahaan akan menentukan struktur keuangan dari perusahaan tersebut. Dimana 

struktur modal perusahaan mencerminkan perimbangan antara modal pinjaman 

dengan modal sendiri. Jadi struktur modal suatu perusahaan merupakan bagian 

dari struktur keuangan. Menurut Bambang Riyanto (2001 : 22)  pengertian 

struktur modal yaitu : 

 “Struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana 

mencerminkan perimbangan antara utang jangka panjang dengan 

modal sendiri”. 

 Dalam usaha untuk mendapatkan sumber dana untuk membiayai aktivitas 

usahanya, perusahaan harus mempertimbangkan pula apa yang disebut bunga 

pinjaman (utang jangka panjang) yang merupakan beban tetap bagi perusahaan, 

sebagai bentuk diikut sertakannya modal asing di dalam modal perusahaan. Dalam 

hal ini rasio yang akan digunakan adalah Time Interst Earned Ratio. Time Interst 

Earned adalah laba usaha (EBIT) dengan bunga pinjaman (utang jangka panjang). 

Time Interst Earned digunakan untuk mengukur kemampuan relatif dari laba yang 

dihasilkan perusahaan untuk menutup beban bunga yang timbul akibat adanya 

utang dalam struktur modal perusahaan. 

Dengan adanya struktur  modal dalam koperasi maka jelaslah yang mana 

modal usaha, yang mana modal kreditur atau modal asing dan yang mana modal 

(sendiri) koperasi, maka kita dapat melihat perimbangannya, dan dari 

perimbangan tersebut maka dapat mengukur kemampuan keuangan koperasi 
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Dengan adanya modal yang cukup maka koperasi diharapkan dapat 

memajukan taraf kehidupan para anggotanya. Untuk mengatasi permodalan 

koperasi tesebut maka selain modal yang didapat dari para anggota yang berupa 

simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela juga koperasi 

memandang perlu untuk menggunakan modal pinjaman sehingga dapat 

diharapkan akan dapat meningkatkan sisa hasil usahanya. 

Menurut Bambang Riyanto (2001 : 227) dalam bukunya Dasar-dasar 

Pembelanjaan Perusahaan menyatakan bahwa : 

 “Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari luar perusahaan 
yang sifatnya sementara bekerja didalam perusahaan dan bagi 
perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang 
yang pada saatnya harus dibayar kembali”. 
 
Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa modal pinjaman merupakan 

modal yang berasal dari bukan pemilik badan usaha dan merupakan kewajiban 
yang harus dibayar. 

Adapun pengertian-pengertian rentabilitas menurut Bambang Riyanto 

(2001 : 35) dalam bukunya Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan adalah :  

“Perbandingan antara laba dan aktiva atau modal yang menghasilkan 

laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu”.  

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa rentabilitas merupakan 

jumlah relatif laba yang dihasilkan dari sejumlah investasi atau modal yang 

ditanam dalam suatu usaha. 

Sedangkan arti dari rentabilitas modal sendiri menurut Bambang Riyanto 

(2001 : 44) yaitu : 

 “perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal 

sendiri disatu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan 

laba tersebut dilain pihak”. 

Dengan kata lain rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan suatu 

perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan 

keuntungan (laba). Rentabilitas modal sendiri (return on equity) digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat efisiensi dari modal sendiri yang digunakan. 

Laba yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas modal sendiri adalah 

laba usaha setelah dikurangi dengan bunga pinjaman dan pajak penghasilan 
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(income tax), sedangkan modal yang diperhitungkan hanyalah modal sendiri yang 

bekerja di dalam perusahaan. Dengan demikian bagaimana manajemen 

perusahaan memilih bentuk dan besarnya modal yang dipergunakan sehingga 

terjamin keseimbangan finansial dan daya tahan perusahaan dalam meningkatkan 

rentabilitas modal sendiri demi kelangsungan hidup perusahaan. 

Penambahan modal pinjaman hanya akan memberikan efek yang 

menguntungkan terhadap modal sendiri apabila “rate of return”  dari tambahan 

modal pinjaman tersebut lebih besar dari biaya modalnya atau bunganya. Atau 

dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tambahan modal pinjaman itu hanya 

dibenarkan apabila rentabilitas modal sendiri dengan tambahan modal asing lebih 

besar daripada rentabilitas modal sendiri dengan tambaham modal sendiri. 

Hasil analisis modal pinjaman akan mampu membantu 

menginterpretasikan berbagai hubungan kunci dan kecenderungan yang dapat 

memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi keberhasilan perusahaan di 

masa mendatang.  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rentabilitas modal sendiri pada 

koperasi terutama didasarkan pada kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis 

modal pinjaman. Analisis modal pinjaman merupakan salah satu cara dan 

memiliki hubungan yang sangat penting dalam menghasilkan informasi mengenai 

posisi modal koperasi. Hasil analisis ini menjadi faktor pertimbangan utama  

apakah modal pinjaman dapat meningkatkan tingkat rentabilitas modal sendiri 

atau tidak. 

Atas dasar uraian diatas, Penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

“TERDAPAT  HUBUNGAN STRUKTUR MODAL DENGAN  

RENTABILITAS  MODAL  SENDIRI  PADA  KOPERASI” 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi survei pada 

satu koperasi di Kots Bandung dan enam koperasi di Kab. Bandung. Metode yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian komparatif 

yaitu sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawab secara mendasar 
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tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya 

ataupun munculnya suatu fenomena tertentu : Moch. Nasir (1999:68) 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan 

mempelajari buku-buku dari berbagai literature lainnya yang berhubungan 

dengan topik yang dibahas atau data yang diperoleh dari intansi atau lembaga 

yang berkaitan dengan tujuan penelitian. 

 Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel tidak 

bebas, yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah struktur modal (x) 

yang ditunjukan oleh Debt To Equity Ratio, sedangkan variabel tidak bebas adalah 

rentabilitas modal sendiri (y) dalam hal ini ditunjukan oleh Return On Equity 

(ROE).  

Teknik pengolahan analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan 

menggunakan teknik analisis regresi dan korelasi untuk mengetahui derajat 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan 

pengujian hipotesisnya dilakukan uji  F statistik  dan uji t statistik. Uji F statistik 

bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen mampu menjelaskan 

variabel dependen. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

Ho : Struktur modal tidak berhubungan dengan rentabilitas modal sendiri 

Ha : Struktur modal berhubungan dengan rentabilitas modal sendiri 

Untuk mengukur besarnya sumbangan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen tersebut dapat dilihat melalui koefisien determinasi (R²). 

Pengujian keberartian koefisien regresi untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh masing-masing variabel dilakukan dengan uji t statistik.  

Hipotesis pengujiannya sebagai berikut : 

Ho : b = 0, struktur modal tidak berhubungan dengan rentabilitas modal 

sendiri  

Ha : b ≠ 0, struktur modal berhubungan dengan rentabilitas modal 

sendiri 
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Sedangkan untuk melihat sejauh mana hubungan variabel independen 

terhadap variabel dependen, maka dapat dilihat pada koefisien korelasi. 

 Perhitungan serta pengujian statistik tersebut akan dilakukan dengan 

bantuan Soft Ware SPSS For Windows Realease 10.00. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian yang dilakukan penulis pada tujuh Koperasi antara lain 

satu koperasi di Kota Bandung dan enam koperasi di Kab. Bandung. Waktu 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada bulan Juni 2005.  

 

 

 

 
 
 


