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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Keseimbangan antara kas dan kewajiban sangat diperlukan 

koperasi untuk menjamin modal kerja, sehingga resiko yang dihadapi lebih 

rendah. Salah satu tujuan koperasi yaitu untuk mendapatkan laba yang 

optimal dan menjaga kelangsungan hidup untuk mencapai tujuan tersebut 

tentunya koperasi perlu menentukan keputusan investsi, keputusan 

manajemen aktiva dan keputusan sumber pembelanjaan. Keputusan 

investasi dalam perusahaan meliputi investasi jangka panjang dan jangka 

pendek, investasi jangka panjang  meliputi obligasi sedangkan investasi 

jangka pendek meliputi manajemen modal kerja. 

Modal kerja merupakan salah satu unsur aktiva yang sangat 

penting dalam koperasi. Karena tanpa modal kerja koperasi tidak dapat 

memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan aktivitasnya. Adanya 

modal kerja sangat penting bagi suatu koperasi karena memungkinkan 

bagi koperasi agar tidak mengalami kesulitan untuk menghadapi bahaya-

bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kekacauan 

keuangan. Besarnya modal kerja harus sesuai dengan kebutuhan koperasi, 

karena kelebihan atau kekurangan modal kerja dapat memberikan dampak 

negatif bagi koperasi.  
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Perhitungan modal kerja optimal akan menghasilkan besar 

kecilnya kebutuhan modal kerja koperasi. Koperasi yang kekurangan 

modal kerja, mengakibatkan koperasi akan sulit mengembangkan 

usahanya. Koperasi yang kelebihan modal kerja, mengakibatkan 

banyaknya dana menganggur seharusnya dapat dimanfaatkan secara 

optimal dengan menginvestasikan dana tersebut. Situasi yang seperti ini 

seharusnya diatasi, karena jika terjadi terus menerus dapat menghambat 

aktivitas koperasi. Modal kerja optimal yang dihasilkan koperasi sangat 

membantu dalam keberlangsungan hidup koperasi. 

Penentuan modal kerja yang optimal pada suatu koperasi sangat 

lah penting, karena dengan mengetahui modal kerja yang optimal pada 

suatu koperasi diharapkan dapat membantu manajer dalam menentukan 

sumber pembelanjaan serta pengelolaan dana yang tertanam dalam setiap 

aktivitas koperasi agar di gunakan seefisien mungkin sebagai kebijakan 

masa depan, karena itu suatu koperasi harus mengelolah modal kerja 

secara efisien dan efektif. Dalam menentukan Kebutuhan Modal Kerja 

terdapat beberapa metode; metode keterkaitan dana, metode perputaran 

modal kerja, dengan menghitung elemen-elemen modal kerja yaitu: kas 

piutang dan persediaan, kemudian menentukan modal kerja optimal. Agus 

Sartono(2010;390). 

Upaya untuk menganalisis kebutuhan modal kerja yang optimal 

dapat digunakan untuk mengetahui berapa kebutuhan modal kerja optimal 

secara perhitungan. Apa bila dalam perhitungan modal kerja optimal 
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hasilnya sama dengnan modal kerja yang dimiliki koperasi, maka 

kebutuhan modal kerjanya dapat dikatakan  suda optimal dan apabila 

perhitungan modal kerja optimal hasilnya tidak sama dengan modal kerja 

yang dimiliki  koperasi, maka modal kerja koperasi yang bersangkutan 

tidak optimal, sehingga koperasi perlu untuk mengurangi atau menambah 

kebutuhan modal kerjanya sesuai dengan hasil perhitungan nantinya.  

 Analisis optimalisasi modal kerja ini sangat penting untuk 

dilakukan pihak koperasi agar mengetahui pengelolaan modal kerja yang 

optimal pada koperasi, sehingga dapat diketahui perkembangan dan 

pertumbuhan koperasi untuk mencapai tingkat koefisien. Informasi inilah 

yang dapat menentukan kebutuhan modal kerja optimal secara perhitungan 

dan kebutuhan modal kerja koperasi. Modal kerja yang optimal dapat 

menghindarkan perusahaan dari hambatan-hambatan dalam aktivitas 

koperasi.  

Data modal kerja dan penjualan Primer Koperasi An-nisa XXXIV 

Bangil dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 1 Data Modal Kerja Primer Koperasi An-nisa „XXXIV BangiL 

Tahun Penjualan 

(Rp) 

Prosentase 

(%) 

Modal Kerja 

(Rp) 

Prosentase 

(%) 

2010 426.917.515  812.939.930  

2011 396.772.543 -7,06 842.395.142 3,62 

2012 453.114.916 14,20 762.730.698 -9,45 

Sumber: Primer Koperasi An-nisa XXXIV Bangil tahun 2010-2012 
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Tabel 1 menggambarkan modal kerja yang terdiri dari total aktiva 

lancar serta penjualan pada Primer Koperasi periode 2010 – 2012, Jika 

dilihat dari keseluruhan modal kerja dan total penjulan pada Primer 

Koperasi mengalami mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 ke tahun 2011 

penjualan pada koperasi ini  engalami penurunan sebesar 7,06%, akan 

tetapi modal kerja yang dimiliki koperasi ini mengalami peningkatan 

sebesar 3,62%, sedangkan pada tahun 2011 ke tahun2012 penjualan pada 

koperasi ini mengalami kenaikan yang sangat drastis sebesar sebesar 

14,20% kan tetapi modal kerja yang dimiliki koperasi ini mengalami 

penurunan sebesar 9,45%. Hal ini menjadikan perlunya dilakukannya 

penelitian tentang modal kerja yang optimal pada Koperasi tersebut, 

dengan menggunakan konsep modal kerja kuantitatif yaitu modal kerja 

yang bersumber pada seluruh aktiva lancar.  

Dalam proses perhitungan modal kerja itu sendiri menggunakan 

metode perputaran modal kerja karena bertujuan untuk mengetahui 

perputaran modal kerja dimulai sejak kas diinvestasikan sampai dengan 

kembali menjadi kas dengan metode perputaran modal kerja yang 

didasarkan pada data historis, sehingga kondisi tahun mendatang 

diasumsikan mirip dengan tahun sebelumnya. Dasar utama untuk 

menentukan besarnya estimasi modal kerja tahun mendatang adalah hasil 

estimasi nilai penjualan tahun mendatang. Metode ini didesain dengan 

menggunakan perputaran seluruh elemen aktiva lancar seperti kas, 

piutang, dan persediaan. 
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Salah satu koperasi yang aktif dalam menjalankan kegiatan 

usahanya adalah Primer Koperasi An-nisa XXXIV Bangil. Koperasi 

tersebut saat ini masih berkembang. Pendirian Koperasi Primer ini 

mempunyai tujuan utama yaitu mempertahankan tingkat daya hidup 

anggotanya, sebagai pangkal tolak untuk meningkatkan tingkat hidupnya. 

Sasaran pembentukan Koperasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan 

anggota berupa barang dan jasa dengan harga dan pelayanan yang 

bersaing. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul sebagai berikut : “Analisis Penentuan Modal Kerja 

Optimal pada Primer Koperasi AN-NISA „XXXIV Bangil”. 

B. Rumusan Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat 

merumuskan permasalahan yaitu, Bagaimana menentukan modal kerja 

optimal tahun 2012 pada Primer Koperasi AN-NISA „XXXIV Bangil ? 

C. Batasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini, agar pokok permasalahan yang diteliti 

tidak terlalu melebar dan penelitian terfokus pada tujuan yang diteliti, 

maka peneliti  membatasi penelitian dengan menggunakan data yang 

berupa laporan keuangan tahunan pada koperasi dan metode analisis yang 

digunakan adalah metode perputaran modal kerja. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui modal kerja optimal 

pada  koperasi pada tahun 2012. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen Koperasi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen 

dalam pengambilan keputusan dan penentuan modal kerja yang 

optimal didalam koperasi yang dapat digunakan untuk 

keberlangsungan koperasi. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan menjadi referensi serta informasi yang bermanfaat 

terutama yang berhubungan dengan modal kerja. 

 


