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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, 

membutuhkan dana yang cukup. Dana yang dibutuhkan berasal dari kekayaan 

yang dimiliki organisasi. Dana yang akan digunakan untuk melangsungkan 

kegiatan organisasi disebut modal kerja. Modal kerja merupakan aktiva lancar 

yang berputar dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam melaksanakan suatu 

usaha. Modal kerja tersebut meliputi kas, piutang dan persediaan.  

     Perputaran modal kerja dimulai dari saat kas diinvestasikan dalam 

komponen-komponen modal kerja sampai kembali lagi menjadi kas. 

Menghitung masing-masing dari elemen perputaran modal kerja dapat melalui 

perputaran kas, perputaran piutang dan perputaran persediaan. Makin pendek 

periode perputaran modal kerja, makin cepat perputarannya sehingga 

perputaran modal kerja makin tinggi. Jika organisasi menetapkan modal kerja 

dalam jumlah yang besar, kesempatan untuk memperoleh laba yang besar akan 

menurun yang berdampak pada menurunnya profitabilitas.  

     Profitabilitas merupakan kemampuan organisasi dalam memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. 

Bagi organisasi profitabilitas merupakan hal yang sangat penting. Profitabilitas 

digunakan sebagai tolak ukur berhasil atau tidak organisasi tersebut. Laba 

bersih menunjukkan jumlah penjualan atau target yang dicapai organisasi 
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dalam satu tahun atau periode sehingga dapat dijadikan alat ukur terhadap 

tingkat profitabilitas organisasi. Profitabilitas yang tinggi akan dapat 

mendukung kegiatan operasional secara maksimal. Tinggi rendahnya 

profitabilitas dipengaruhi banyak faktor salah satunya seperti modal kerja.  

          Pembahasan mengenai modal kerja, biasanya banyak ditujukan untuk 

perusahaan saja dibandingkan dengan koperasi. Manajemen koperasi juga 

membutuhkan modal kerja seperti halnya manajemen perusahaan pada 

umumnya dalam pengelolaan usaha yang dijalankannya. Pengelolaan modal 

kerja dari koperasi juga sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran usaha. 

Manajemen modal kerja pada koperasi digunakan untuk membeli persediaan 

barang yang diperlukan anggota dan konsumen, membayar gaji pegawai, 

membayar hutang dagang, membayar bunga pinjaman serta mendanai kegiatan 

lain.. 

      Pada umumnya modal koperasi berasal dari iuran atau simpanan para 

anggota. Besar modal koperasi harus ditentukan saat pembentukan koperasi 

tersebut. Hendrojogi (2010:190) menyatakan bahwa jumlah modal yang 

diperlukan suatu koperasi sudah harus ditentukan dari proses pengorganisasian 

atau pada waktu pendiriannya dengan rincian berapa untuk modal tetap, berapa 

untuk modal kerja dan juga dana pengorganisasian. 

     Koperasi harus berusaha agar dana yang dibelanjakan untuk membiayai 

kegiatannya dapat kembali masuk ke dalam koperasi melalui penjualan barang-

barang atau jasa yang dilakukannya oleh koperasi itu sendiri. Dengan melihat 
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kinerja koperasi, dapat dilihat dari pengelolaan modal koperasi yang digunakan 

untuk menghasilkan laba. Apabila koperasi memperoleh modal dari pinjaman 

maka koperasi akan menanggung resiko yang berupa biaya bunga yang harus 

dibayar atas pinjaman tersebut. 

     Koperasi Usaha Bersama Kepanjen merupakan salah satu koperasi yang 

mempunyai usaha yang cukup banyak di bidang pelayanan jasa, bidang 

perdagangan dan koperasi simpan pinjam. Usaha Koperasi ini antara lain 

simpan pinjam, depot, fotokopi dan pertokoan, dan antar jemput keluarga. 

Koperasi Usaha Bersama pada saat ini merupakan koperasi yang sedang 

berkembang. Dilihat dari usaha yang dijalankan dan dikelola Koperasi Usaha 

Bersama Kepanjen mengalami peningkatan atau kemajuan, dengan kata lain 

hal ini menunjukkan Koperasi Usaha Bersama Kepanjen memiliki kinerja yang 

cukup baik. 

     Koperasi Usaha Bersama keanggotaannya bersifat terbuka dan umum untuk 

semua golongan masyarakat. Koperasi Usaha Bersama membutuhkan modal 

yang cukup untuk untuk menggerakkan dan meningkatkan seluruh bidang 

usahanya tersebut. Dengan modal koperasi yang dimiliki, koperasi dapat 

menggunakannya seefektif dan seefisien mungkin agar dapat menghasilkan 

keuntungan secara kontinu. 

     Data modal kerja dan pendapatan dari Koperasi Usaha Bersama dapat 

dilihat pada tabel 1 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Data Modal Kerja dan Pendapatan Koperasi Usaha Bersama 

 Tahun 2009-2012 

  2009 2010 2011 2012 

Kas 128.589.540 138.372.000 87.641.900 84.315.600 

Bank BRI 

dan BNI   6.430.337 17.061.000 8.083.472 

Piutang 2.199.108.000 2.539.179.500 3.182.939.387 3.969.348.074 

Modal 

Kerja 2.327.697.540 2.683.981.837 3.287.642.287 4.061.747.146 

Laba 144.706.500 49.297.643 140.057.590 225.707.600 

Sumber: laporan keuangan Koperasi UBER Kepanjen 

     Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2009 hingga 

tahun 2012 laba yang dimiliki Koperasi Usaha Bersama mengalami fluktuasi 

dan modal kerja mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Pada tahun 2009 ke 

tahun 2010, modal kerja mengalami kenaikan sedangkan laba yang diperoleh 

mengalami penurunan. Pada tahun 2010 ke tahun 2011, modal kerja dan laba 

koperasi mengalami kenaikan, begitu juga pada tahun 2011 ke tahun 2012. 

Modal kerja koperasi pada 4 tahun mengalami peningkatan, begitu juga dengan 

piutang koperasi. Di saat modal kerja dan piutang meningkat, berlainan dengan 

kas koperasi yang mengalami penurunan tahun 2011 hingga tahun 2012.  

     Berdasarkan data yang telah dijabarkan, dapat dilihat bahwa modal kerja 

yang dimiliki Koperasi Usaha bersama Kepanjen mempunyai nilai yang lebih 

besar dibandingkan dengan nilai pendapatan. Artinya, Koperasi Usaha 

Bersama belum dapat memaksimalkan penggunaan aset lancarnya. Pada tahun 

2010, disaat modal kerja yang meningkat diikuti dengan laba yang menurun. 

Seharusnya ketika modal kerja meningkat, laba juga ikut meningkat. 
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     Dengan melihat tingkat perputaran modal kerja dan profitabilitas suatu 

koperasi dari tahun ketahun, dapat diketahui apakah terjadi kenaikan atau 

penurunan tingkat keuntungan dan modal kerja koperasi tersebut. Penggunaan 

modal kerja yang tidak efektif dapat menurunkan profitabilitas koperasi. 

Sehingga perputaran modal tersebut diukur untuk mengetahui seberapa tingkat 

perputaran modal kerja terhadap profitabilitas Koperasi Usaha Bersama 

Kepanjen. 

     Berdasarkan latar belakang seperti yang dijelaskan diatas, maka peneliti 

melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis Perputaran Modal Kerja dan 

Profitabilitas pada Koperasi Usaha Bersama Kepanjen”. 

B. Rumusan Penelitian 

     Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka rumusan penelitiannya 

adalah: 

Bagaimana tingkat perputaran modal kerja dan profitabilitas pada Koperasi 

Usaha Bersama Kepanjen? 

C. Batasan Penelitian 

     Untuk membatasi penelitian agar tidak meluas, maka penulis di sini hanya   

membahas tentang perputaran modal kerja yang berupa perputaran kas, 

perputaran piutang, serta rasio profitabilitas (ROI) pada koperasi pada tahun 

2009-2012 dengan menggunakan rumus elemen perputaran modal kerja dan 

return on investment. 
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D. Tujuan Penelitian 

     Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perputaran modal 

kerja dan tingkat profitabilitas pada Koperasi Usaha Bersama Kepanjen. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Pengurus Koperasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pengurus koperasi sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan modal kerja 

untuk meningkatkan profitabilitas. 

2. Bagi Manajer Koperasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajer koperasi dalam 

melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pengurus koperasi. 

3. Bagi Anggota Koperasi 

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi bagi anggota 

untuk melakukan investasi pada koperasi dengan mengharapkan keuntungan 

yang besar. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan masukan, informasi, dan pustaka bagi pihak-pihak yang 

melakukan penelitian lanjutan khususnya pada Koperasi Usaha Bersama 

Kepanjen. 


