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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perkembangan koperasi Indonesia mengalami pasang surut di 

dalam sejarahnya. Dalam perjalanannya, perkembangan koperasi 

Indonesia ini memiliki ruang lingkup usaha yang berbeda-beda dari waktu 

ke waktu bergantung pada kondisi lingkungan bangsa Indonesia. 

Perkembangan koperasi Indonesia terjadi sesuai dengan perubahan zaman 

dan kebutuhan. Dahulu koperasi hanya menekankan pada kegiatan simpan 

pinjam. Kemudian, berkembang menjadi koperasi serba usaha yang juga 

menyediakan barang-barang konsumsi. Perkembangan koperasi Indonesia 

mulai merambah pada menyediakan barang-barang untuk keperluan 

produksi. 

Koperasi merupakan lembaga dimana orang-orang yang memiliki 

kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Di sektor pertanian misalnya, peranserta koperasi di 

masa lalu cukup efektif untuk mendorong peningkatan produksi khususnya 

di subsektor pangan. Dari sisi produksi pangan khususnya beras, peran 

signifikannya dapat diamati dalam hal penyaluran prasarana dan sarana 

produksi mulai dari pupuk, bibit, obat-obatan, sampai dengan pemasaran 

gabah atau beras. Dari sisi konsumsi, ketersediaan bahan pangan bagi 

konsumen seringkali menjadi bahan perbincangan sebab jaminan kualitas 

dan kuantitas tidak selalu terpenuhi. 
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  Citra Kartini merupakan koperasi yang dirintis oleh arisan ibu-ibu 

di tahun 1978, lalu memperoleh Badan Hukum Koperasi pada tanggal 1 

Juni 1992 Nomor 7308/BH/II/92 dengan nama Koppas Citra Kartini. 

Koperasi ini menggalang kerjasama untuk memajukan kepentingan 

ekonomi anggota dan masyarakat dengan sistem kelompok tanggung 

renteng sebagai wujud dari semangat gotong royong. Koperasi primer 

yang beranggotakan sebagian besar perempuan, koperasi ini berafiliasi 

dengan Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati). Keanggotaan 

Koppas Citra Kartini juga terdiri dari beberapa profesi anggotanya yang 

diantaranya terdiri dari TKW, pedagang, petani, pegawai, dan profesi lain. 

sedangkan usaha yang di kembangkan meliputi simpan pinjam, 

perdagangan, rental mobil, foto kopi  dan kegiatan pengembangan 

tehnologi informasi di tingkatan pedesaan.  Adapun data penjualan dan 

SHU setelah pajak Koperasi Citra Kartini Malang dapat dilihat pada Tabel 

1.1. 

Tabel 1.1. Penjualan dan SHU Setelah Pajak Pada Tahun 2008-2011. 

 

Sumber: Laporan RAT Koperasi Citra Kartini Malang, 2011 

 

Dari tabel penjualan yang dilakukan oleh Koperasi Citra Kartini 

dari tahun 2009-sampai dengan tahun 2011 mengalami kenaikan. Pada 

tahun 2009 penjualan yang dilakukan naik sebesar 21,4%,  sedangkan 

Tahun Penjualan (Rp) 
SHU Setelah 

Pajak (Rp) 

2008 3.421.696.726 40.942.779 

2009 4.152.432.194 41.828.184 

2010 4.275.724.194 55.629.362 

2011 4.981.160.792 56.047.210 
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pada tahun 2010 sebesar 3% dan tahun 2011 sebesar 16,5%. Hasil 

perhitungan SHU setelah pajak pada tahun 2009 mengalami kenaikan 

sebesar 2,16%, sedangkan pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 

32,99% dan pada tahun 2011 SHU setelah pajak mengalami kenaikan 

sebesar 0,75%. 

Pada pengembanganya sesuai dengan semakin meningkatnya 

jumlah penjualan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, Koppas 

Citra Kartini membentuk sebuah lembaga komunitas telecenter cintra 

kartini yang bergerak pada pengembangan sarana informasi bagi 

masyarakat sekitar, program kegiatanya sosialnya meliputi: telecenter edu 

care, telencenter training care, telecenter market online dan informasi bagi 

pedesaan. Pada kegiatan komersilnya meliputi warnet, PPOB dan kursus 

komputer. kegiatan Koppas Citra Kartini masih berlangsung hingga saat 

ini karena memiliki standar operasional dan pengadministrasian yang 

memadai. 

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu 

membutuhkan kas. Dalam neraca kas merupakan aktiva yang paling sering 

berubah hampir hari dalam setiap transaksi dengan pihak luar selalu 

mempengaruhi kas. Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu 

membutuhkan kas. Untuk mengatur jumlah kas yang masuk dan kas keluar 

setiap tahunnya perlu diangarkan oleh bagian keuangan pada Koperasi 

Citra Kartini. Anggaran kas tersebut menyatakan jumlah kas bersih yang 

dipunyai perusahaan dan digunakan untuk beberapa lama. Jadi anggaran 

kas merupakan dasar untuk pembayaran dan pengendalian biaya. Selain 
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anggaran kas, perusahaan juga membutuhkan informasi tentang saldo kas 

perusahaan setiap harinya.  

 Semakin banyak usaha yang dimilki oleh koperasi tersebut, 

semakin bermacam-macam pula permasalahan yang dihadapi. Salah satu 

permasalahan pokok yang sering dihadapi oleh koperasi  yang bergerak 

dibidang apapun tidak lepas dari kebutuhan akan kas yang dimiliki dan 

dikelolanya secara optimal. Pengelolaan tersebut akan dapat membantu 

koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu selain dibutuhkan kerjasama 

yang baik antara bagian-bagian yang ada didalam koperasi. 

Tujuan koperasi dalam penentukan saldo kas optimal sangatlah 

penting untuk masa yang akan datang, karena dengan penentuan saldo kas 

optimal koperasi dapat mengetahui kondisi kas tahun yang akan datang 

dengan kondisi kas tahun sebelumnya. Keuntungan dapat diperoleh dari 

penerapan saldo kas optimal koperasi adalah dapat membantu manajemen 

terhindar dari pemborosan-pemborosan yang diakibatkan oleh adanya 

aktivitas koperasi.  

Hal ini pihak manajemen harus menjaga stabilitas keuangan yang 

cukup, tidak kurang dan tidak lebih agar proses produksi dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. Tabel 1.2 dibawah ini merupakan jumlah saldo 

kas yang dimiliki oleh Koperasi Citra Kartini Malang pada tahun 2009 

sampai dengan tahun 2011. Dengan adanya saldo kas yang terdapat pada 

koperasi Citra Kartini Malang, maka dapat ketahui optimalisasi kas 

dengan menggunakan model Miller Orr sebagai dasar penentu saldo kas 

optimal.  
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Dari tabel 1.2 tentang kas pada Koperasi Citra Kartini tahun 2009-

2011 dapat dikatakan bahwa koperasi Citra Kartini menghasilkan saldo 

kas tidak selalu meningkat, tergantung pada jumlah pendapatan yang 

didapat setiap harinya. Pada tahun 2009 prosentase saldo kas mengalami 

penurunan dibandingkan pada tahun 2008, penurunan yang diperoleh pada 

tahun 2009 sebasar 28,1%. Sedangkan pada tahun 2010 prosentase  saldo 

kas mengalami kenaikan sebesar 287,4%. Dan pada tahun 2011 

pengeluaran yang dilakukan oleh koperasi Citra Kartini meningkat, 

sehingga jumlah uang kas yang tersipan menurun sebesar 25,8% per tahun. 

Adapun data mengenai kondisi saldo kas pada koperasi Citra Kartini 

Malang dapat dilihat pada tabel 1.2. 

 Tabel 1.2 Kas riil pada koperasi Citra Kartini Tahun 2008-2011. 

Kas dan Bank  Tahun 2008 Tahun 2009 
Tahun 

 2010 

Tahun  

2011 

Kas  49.915.866 57.430.265 76.353.962 127.269.599 

Bank BCA 262.017.721 157.855.002 291.448.277 497.247.164 

Bank Saudara - - 1.000.000 1.000.000 

Bank BRI 369.659 12.644.197 2.342.493 5.386.982 

Deposit Rek. Listrik 

& telpon (mandiri)  -  - 
4.473.380 697.009 

Bank Jatim & 

Deposito 12.257.500 5.757.500 532.743.498 1.047.382 

Bank Muamalat - - - 5.443.819 

Simpanan Toko - - - 84.104.353 

Bank BNI 267.245 - - - 

Bank Bukopin 38.688 - - - 

Jumlah 324.866.679 233.686.964 908.361.610 722.196.308 

Sumber: Laporan RAT Koperasi Citra Kartini Malang, 2008-2011 

 

Kas yang ada dalam koperasi harus optimal agar bisa mendapatkan 

keuntungan yang diharapkan. Apabila semakin besar saldo kas, semakin 
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likuid perusahaan dan semakin aman dari risiko kekurangan kas. 

Kekurangan kas bisa menyebabkan operasi perusahaan terganggu. Kas 

yang besar menyebabkan kurangnya produktivitas asset perusahaan karena 

secara umum kas merupakan asset yang paling rendah produktivitasnya. 

Saldo kas optimal yaitu, saldo kas yang dapat menjaga likuiditas 

perusahaan tetapi juga dapat menjaga produktivitas perusahaan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Miller 

Orr, karena model Miller Orr karena model Miller Orr lebih mudah 

dipahami dan diterapkan dibanding metode Boumol. Pola saldo kas yang 

lazim dihadapi oleh banyak perusahaan adalah saldo kas yang berfluktuasi 

secara random. Untuk memecahkan masalah ini model Miiler Orr cocok 

diterapkan pada perusahaan, dimana pengeluaran berfluktuasi dari waktu 

ke waktu secara random. Penggunaan metode ini mampu menentukan 

saldo kas optimal secara cepat dan dapat meminimalkan biaya transaksi. 

Miller  and Orr merumuskan suatu model yang perlu menetapkan 

batas atas dan batas bawah saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas 

atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu jumlah kas, agar saldo 

kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Apabila saldo kas menurun dan 

mencapai batas bawah, perusahaan perlu menjual sekuritas agar saldo kas 

naik kembali ke jumlah yang diinginkan. Model ini memperhatikan 

kemungkinan terjadi perubahan kas, disamping pengurangan kas.  

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mengingat pentingnya 

analisis optimalisasi kas dalam upaya mencapai tujuan koperasi, maka 
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penulis mengambil judul “Analisis Optimasi Kas Pada Koperasi Citra 

Kartini Malang.” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya maka rumusan masalah pada Koperasi Citra Kartini Malang 

adalah : “Bagaimana kondisi kas pada Koperasi Citra Kartini Malang”? 

 

C. Batasan Penelitian 

Untuk menghindari agar pembahasan tidak sampai keluar dari 

pokok permasalahan yang ada, maka penelitian ini di batasi hanya pada 

laporan keuangan Koperasi Citra Kartini Malang tahun 2009-2011. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Miller Orr. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis optimasi 

kas pada Koperasi Citra Kartini Malang pada tahun 2009-2011. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Pengurus Koperasi Citra Kartini Malang 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

pemikiran bagi pengurus tentang pengolahan kas yang optimal 

pada koperasi. 
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b. Bagi Anggota Koperasi Citra Kartini Malang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi anggota mengetahui optimalisasi kas koperasi sebagai bahan 

evaluasi dalam rapat anggota. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

refrensi atau informasi pada pihak yang berkepentingan atau pihak 

yang tertarik pada masalah yang sama. 

 


