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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia memiliki tiga sektor ekonomi untuk melaksanakan berbagai 

kegiatan dalam tatanan kehidupan perekonomian. Ketiga sektor tersebut adalah 

sektor Negara, sektor swasta dan sektor koperasi. Salah satu sektor yang 

digalakkan oleh pemerintah dalam membentuk perekonomian masyarakat adalah 

sektor koperasi. Perekonomian Indonesia disusun sebagai suatu usaha bersama 

berdasarkan asas-asas kekeluargaan, dan koperasi adalah suatu bangunan usaha 

sesuai dengan susunan perekonomian yang berdasarkan asas-asas kekelurgaan. 

Perekonomian Indonesia yang berdasarkan atas azas demokrasi ekonomi 

bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bentuk yang 

sesuai dengan perekonomian Indonesia adalah koperasi sebagai lembaga 

kerakyatan yang bersifat sosial. 

Koperasi dibentuk untuk memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah manajemen yang tepat 

dalam pengambilan keputusan. Salah satu keputusan yang penting diperhatikan 

oleh manajemen adalah berkaitan dengan modal kerja. 



2 
 

Dalam kondisi persaingan tersebut, modal mempunyai arti yang sangat 

penting, untuk menunjang kegiatan koperasi dalam menyediakan sumber dana 

koperasi. Tanpa adanya modal, kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi akan 

terhenti, dan koperasi akan berakhir. Salah satu jenis modal yang sangat penting 

dalam kegiatan usaha suatu koperasi adalah modal kerja. 

Modal kerja sangat berpengaruh pada kelangsungan usaha, dengan 

demikian maka modal kerja harus dikelola dengan baik, agar dapat 

mempertahankan usahanya dengan lancar. Modal kerja berhubungan penting 

dengan keadaan operasi sehari-hari pada koperasi, karena modal kerja digunakan 

unutk memenuhi kebutuhan koperasi jangka pendeknya. 

Modal kerja merupakan keseluruhan dana yang dipergunakan untuk 

membiayai operasi koperasi sehari – hari, misalnya untuk pembelian bahan baku, 

membayar gaji pegawai dan sebagainya, dimana dana yang dikeluarkan itu 

diharapkan akan dapat kembali masuk dalam koperasi dalam waktu yang pendek 

melalui hasil penjualan. Dana yang masuk tersebut akan segera dikeluarkan lagi 

untuk membiayai operasi selanjutnya, sehingga dana tersebut akan terus berputar 

pada setiap periodenya. 

Komponen modal kerja dalam perputaran modal kerja meliputi kas, 

piutang, dan persediaan. Besar kecilnya modal kerja tergantung dari jenis 

koperasi, syarat pembelian, syarat penjualan, tingkat perputaran aktiva, volume 

penjualan, pengaruh musim, kemajuan teknologi, kebijaksanaan koperasi, dan 

waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan 

dijual, serta harga persatuan dari barang tersebut. 
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Modal kerja dikatakan optimal apabila modal kerja yang diperhitungkan 

sama dengan modal kerja riil koperasi, dan apabila modal kerja optimal secara 

perhitungan lebih besar dari modal kerja riil, maka koperasi dikatakan belum 

optimal atau dikatakan masih ada modal kerja yang menganggur sehingga tidak 

efisien dan perlu untuk menambah modal kerjanya, Apabila modal kerja optimal 

secara perhitungan lebih kecil dari modal kerja koperasi, maka koperasi perlu 

untuk mengurangi kebutuhan modal kerjanya. 

Manfaat lain dari modal kerja yang optimal, adalah dapat mengetahui 

besar kecilnya kebutuhan modal kerja, sehingga diharapkan dapat membantu 

manajer dalam menentukan sumber pembelanjaan serta pengelolaan dana yang 

tertanam dalam setiap aktivitas koperasi. Mengefisiensikan sumber dana guna 

meningkatkan daya saing koperasi. 

Koperasi yang kekurangan modal kerja ataupun yang memiliki banyak 

dana menganggur, akan dapat meningkatkan risiko finansial koperasi. Begitu juga 

kelebihan modal kerja akan berdampak pada meningkatnya dana menganggur, 

yang tidak dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kegiatan usaha koperasi.  

Adanya pengelolaan modal kerja yang baik, akan dapat meningkatkan 

kinerja koperasi, karena penggunaan modal kerja yang baik, akan dapat digunakan 

untuk meningkatkan pendapatan, mengefisiensikan biaya, meningkatkan 

kemampuan koperasi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan kemampuan 

meningkatkan keuntungan tersebut, koperasi juga dapat meningkatkan modal 

kerja yang berasal dari modal sendiri dan menekan modal hutang koperasi.  
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Modal kerja adalah faktor penting bagi koperasi, untuk memulai dan 

menjalankan usahanya. Salah satu koperasi yang aktif dalam menjalankan 

kegiatan usahanya adalah Koperasi Unit Desa Sumber Makmur Ngantang yang 

bergerak pada bidang perdagangan. Penentuan jumlah modal kerja yang cukup 

sangatlah penting bagi koperasi, karena kekurangan modal kerja akan dapat 

mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasional, sedangkan 

kelebihan modal kerja akan mengakibatkan tidak efektifnya proses produksi 

karena banyaknya dana yang menganggur, sehingga dalam hal ini manajemen 

harus mampu menjaga modal kerja yang ada, tidak kurang dan tidak lebih, agar 

proses produksi dapat berjalan dengan lancar. 

Data modal kerja kerja Koperasi Unit Desa Sumber Makmur Ngantang 

dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 1.1 

Data Modal Kerja Koperasi Unit Desa Sumber Makmur Ngantang 

  2008 2009 2010 2011 
Kas 1.394.617.222,22 999.682.985,76 1.645.958.639,84 1.468.217.552,26 
Bank 13.093.110.657,77 12.551.086.768,30 17.498.753.185,02 18.176.271.810,43 
  14.487.727.879,99 13.550.769.754,06 19.144.711.824,86 19.644.489.362,69 
Piutang program 8.604.523.771,12 8.562.324.501,63 1.884.205.552,09 1.897.971.027,74 
Piutang anggota 25.649.168.881,88 36.149.389.708,39 36.312.881.970,89 35.188.444.127,75 
Piutang non anggota 14.347.159.938,44 6.052.744.264,89 6.060.594.792,22 5.994.887.015,22 
  48.600.852.591,44 50.764.458.474,91 44.257.682.315,20 43.081.302.170,71 
Persediaan 1.694.993.305,98 2.473.309.879,98 2.462.210.243,86 1.723.445.072,72 
Beban dibayar 
dimuka 365.385.747,00 609.602.492,00 1.690.931.830,00 1.399.612.899,00 
Pendapatan masih 
harus diterima 77.392.399,68 57.726.516,56 80.195.782,81 147.520.329,06 
TOTAL MODAL 
KERJA KOTOR 65.226.351.924,09 67.455.867.117,51 67.635.731.996,73 65.996.369.834,18 

Sumber data: Koperasi Unit Desa Sumber Makmur Ngantang 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah modal kerja  

Koperasi Unit Desa Sumber Makmur Ngantang selama tahun 2008-2011 
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berfluktuasi yang dipengaruhi oleh kas dan piutang, yaitu kas  menurun 28,3% 

pada tahun 2009, naik 64,6% pada tahun 2010, dan kembali turun 10,7% pada 

tahun 2011. Pada piutang meningkat  4,4% pada tahun 2009, lalu turun 

menjadi 12,8% pada tahun 2010 dan kembali turun 2,6% pada tahun 2011. 

Fluktuasi modal kerja tersebut perlu diperhatikan oleh manajemen 

koperasi, karena dapat memengaruhi terpenuhinya biaya operasinal koperasi. 

Fluktuasi yang berasal dari piutang, mengindikasikan menurunnya penggunaan 

jasa koperasi, mengingat dari data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi 

piutang program. Kas yang juga menjadi sumber modal kerja pada koperasi 

ikut mengalami fluktuasi. Manajemen koperasi wajib berupaya menganalisis 

mengenai modal kerja koperasi dan menentukan modal kerja optimal bagi 

koperasi. 

Modal kerja merupakan investasi koperasi dalam bentuk kas, piutang, 

persediaan. Penyediaan modal kerja harus sesuai, artinya tidak berlebihan 

atau kekurangan, sebab adanya modal kerja yang berlebihan menunjukkan 

adanya dana yang menganggur dan tidak produktif, sehingga dapat 

mempengaruhi laba koperasi, sedangkan kekurangan dana akan menghambat 

kegiatan koperasi. 

Manfaat tersedianya modal kerja yang cukup adalah sebagai berikut, 

pertama, melindungi koperasi dari akibat buruk berupa turunnya nilai aktiva 

lancar, seperti adanya kerugian karena debitur tidak membayar, turunnya nilai 

persediaan karena harganya merosot. Kedua, memungkinkan koperasi untuk 

melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Ketiga, 
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memungkinkan koperasi untuk dapat membeli barang dengan tunai sehingga 

dapat mendapatkan keuntungan berupa potongan harga. 

 Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul sebagai berikut : “Analisis Modal Kerja Optimal pada 

Koperasi Unit Desa Sumber Makmur Ngantang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu :   

Bagaimanakah modal kerja pada Koperasi Unit Desa Sumber Makmur 

Ngantang periode 2009-2011? 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini diperlukan adanya pembatasan masalah, hal ini dilakukan agar 

hasil penelitian dan pembahasan tidak terlalu jauh, maka batasan masalah yang 

digunakan adalah laporan keuangan pada tahun 2009 sampai 2011 dan peneliti 

hanya menghitung kebutuhan dana, elemen modal kerja, estimasi penjualan 

yag akan datang  Koperasi Unit Desa Sumber Makmur Ngantang. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui modal kerja yang optimal pada Koperasi Unit Desa 

Sumber Makmur Ngantang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi pihak manajemen. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam 

pengambilan keputusan dan penentuan modal kerja yang optimal di 

koperasi yang dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup koperasi. 

b. Bagi peneliti selanjutnya. 

Dapat menjadi referensi dan informasi yang bermanfaat untuk lebih 

mengembangkan penelitian yang serupa. 


