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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat menyebabkan terjadinya 

persaingan yang kuat didalam dunia usaha. Beberapa sektor usaha yang ada 

mengalami banyak kendala dalam mempertahankan kelangsungan usahanya 

yang terkadang mematikan kegiatan usaha tersebut, oleh karena itu 

dibutuhkan suatu perusahaan yang berperan untuk mewujudkan masyarakat 

yang maju, adil dan makmur yang mengutamakan kesejahteraan bersama. 

Perkembangan koperasi di Indonesia selama ini masih mengalami 

pasang surut di dalam sejarahnya. Dalam perjalanannya, perkembangan 

koperasi di Indonesia terjadi sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan. 

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang melayani anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sebagai badan usaha dalam 

menjalankan kegiatannya mengalami perubahan yang dapat dilihat dalam 

laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban pengurus kepada anggota dalam rapat anggota. Laporan 

keuangan tersebut mempunyai peranan penting bagi pengurus untuk 

memantau atau mengawasi aktivitas koperasi.  

Pada umumnya usaha ekonomi koperasi dimulai dengan usaha skala 

kecil dan diusahakan oleh para anggotanya. Koperasi harus mengupayakan 

semua kegiatan ekonominya berjalan dengan optimal agar dapat melanjutkan 

kelangsungan usahanya. Informasi sangat dibutuhkan oleh koperasi dalam 
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menjalankan usahanya dan informasi tersebut akan dikomunikasikan kepada 

berbagai pihak yang berkepentingan sehingga dapat digunakan sebagai alat 

untuk mengambil keputusan.   

Salah satu sumber informasi adalah laporan keuangan. Laporan 

keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan atau transaksi 

keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, sehingga 

laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan 

koperasi. Secara umum dikatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan 

yang menunjukkan kondisi keuangan koperasi pada saat ini atau dalam suatu 

periode tertentu. 

Di dalam laporan keuangan dapat diperoleh data-data tentang modal 

kerja yang dapat digunakan untuk kegiatan operasionalnya. Masalah pokok 

yang sering dihadapi koperasi tidak lepas dari kebutuhan akan modal kerja. 

Modal kerja dalam sebuah koperasi didalamnya mencakup biaya tenaga kerja, 

membayar hutang, biaya administrasi dan lain sebagainya. Biaya-biaya yang 

telah dikeluarkan tersebut diharapkan dapat kembali masuk dalam waktu 

relatif singkat melalui hasil penjualan. 

Modal kerja sangat diperlukan oleh koperasi dalam menjalankan 

usahanya, hal ini menuntut pihak pengurus untuk mengelola dan mengatur 

modal kerja dengan tepat. Modal kerja yang terlalu besar dari kebutuhan nyata 

akan mengakibatkan tidak maksimal penggunaan dana koperasi tetapi 

sebaliknya bila modal kerja terlalu kecil juga akan mengganggu jalannya 

kegiatan koperasi. Dalam menjalankan usahanya hal yang perlu diperhatikan 

dalam pengelolaan modal kerja yaitu dengan cara mengelola pos-pos yang ada 
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didalam laporan keuangan baik itu neraca maupun laporan laba rugi secara 

baik. 

Koperasi Tuhu Premati Wredi Malang merupakan koperasi yang 

pengurusnya melibatkan perkumpulan istri dari anggota TNI-AD. Koperasi 

tentunya memerlukan pengelolaan modal kerja yang tepat untuk mengetahui 

tingkat likuiditasnya. Untuk itu dapat dilihat bagaimana komposisi modal 

kerja yang ada di Koperasi Tuhu Premati Wredi Malang dari tahun 2009-

2011. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 
Koperasi Tuhu Premati Wredi Malang 

Laporan Modal Kerja 
Tahun 2009, Tahun 2010, dan Tahun 2011 

Uraian Tahun 
2009 2010 2011 

Aktiva Lancar 
Pasiva Lancar 

285.096.956,26 
  72.978.847,45 

332.221.865,82 
  98.908.277,51 

375.654.003,21 
120.652.507,27 

Modal Kerja 
Bersih 

212.118.108,81 233.313.588,31 255.001.495,94 

Sumber: Koperasi Tuhu Premati Wredi Malang 
 
Dari tabel 1.1 terlihat bahwa aktiva lancar dari tahun 2009 sampai 

dengan 2011 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini mengakibatkan 

modal kerja naik dari tahun ke tahun. Koperasi perlu mengetahui kenaikan 

atau penurunan sumber dan penggunaan modal kerja sehubungan dengan 

kenaikan modal kerja  untuk mengetahui tingkat likuiditasnya 

Mengingat pentingnya pembahasan tentang manajemen modal kerja, 

maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Sumber dan 

Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Tuhu Premati Wredi Malang”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam koperasi adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sumber dan penggunaan modal kerja Koperasi Tuhu Premati 

Wredi Malang? 

2. Bagaimana tingkat likuiditas Koperasi Tuhu Premati Wredi Malang? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar permasalahan yang diteliti lebih 

terfokuskan pada tujuan penelitian. Batasan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini terbatas pada laporan keuangan koperasi pada tahun 2009-

2011. 

2. Untuk mengetahui sumber dan penggunaan modal kerja, maka digunakan 

analisis sumber dan penggunaan modal kerja. 

3. Untuk mengetahui tingkat likuiditas digunakan untuk analisis rasio. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: 

a. Untuk mengetahui sumber dan penggunaan modal kerja Koperasi 

Tuhu Premati Wredi Malang. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat likuiditas bagi Koperasi 

Tuhu Premati Wredi Malang. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi Pengurus Tuhu Premati Wredi Malang 

1) Dapat memberikan sumbangan bagi Koperasi Tuhu Premati Wredi 

Malang sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sumber 

dan penggunaan modal kerja koperasi, yang mana diharapkan 

mampu mengelola modal kerja dengan baik, agar usaha koperasi 

dapat terus berlangsung menjadikannya berkembang. 

2) Mengetahui tingkat likuiditas koperasi. 

b. Bagi Anggota Koperasi Tuhu Premati Wredi Malang 

Anggota koperasi yang terdaftar dalam Koperasi Tuhu Premati Wredi 

Malang dapat mengetahui sumber dan penggunaan modal kerja  

koperasi. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Kegunaan penelitian selain bagi koperasi dan penulis dapat digunakan 

bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat memberikan sumbangan 

pemikiran mengenai sumber dan penggunaan bagi pengurus, pengawas 

dan anggota. 


