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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap perusahaan ataupun lembaga keuangan lainnya di dalam 

menjalankan kegiatan usahanya selalu memerlukan dana guna menunjang 

kegiatan operasionalnya sehari-hari. Kebutuhan dana merupakan salah satu 

unsur aktiva yang sangat penting dalam perusahaan, tanpa adanya dana tidak 

dapat memenuhi kebutuhan guna menjalankan aktivitasnya. Manajer 

keuangan dituntut untuk memperhatikan sumber dana yang dibutuhkan 

diberbagai pilihan sumber dana baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Sumber dana tersebut digunakan sebagai sumber pembelanjaan serta kegiatan 

operasional sehari-hari.    

Dana yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan berasal 

dari pinjaman maupun modal sendiri. Dana tersebut biasanya digunakan 

untuk dua hal. Pertama, digunakan untuk keperluan investasi. Artinya, dana 

digunakan untuk membeli dan membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka 

panjang yang dapat digunakan berulang-ulang, seperti pembelian tanah, 

bangunan, mesin, kendaraan, dan aktiva tetap lainnya. Kedua, digunakan 

untuk membiayai modal kerja yaitu modal yang digunakan untuk pembiayaan 

jangka pendek, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji atau upah, 

dan biaya operasional lainnya.  
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Analisis sumber dan penggunaan dana sering juga disebut analisa 

aliran dana yang merupakan alat analisa finansial yang sangat berperan 

penting bagi finasial manager. Maksud utama dari analisa adalah untuk 

mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana kebutuhan dana 

tersebut dibelanjai, dengan kata lain analisa aliran dana yaitu dari mana 

datangnya dana dan untuk apa dana itu digunakan. Suatu laporan yang 

menggambarkan dari mana datangnya dana dan untuk apa dana digunakan 

disebut laporan sumber dan penggunaan dana. Pengertian dana yang 

digunakan dalam analisa sumber dan penggunaan dana tersebut dalam artian 

sempit dapat diartikan sebagai “kas” atau dalam artian luas disebut “Modal 

kerja” (Riyanto, 2001: 346).  

Mengenai sumber dan penggunaan dana perusahaan, disini juga perlu 

adanya manajemen dalam mengelola sumber dan penggunaan dana pada 

koperasi karena berhasil tidaknya suatu koperasi tergantung pada mutu dan 

kerja dalam bidang manajemennya (Sonny, 2003:71). Koperasi merupakan 

lembaga keuangan non bank yang tidak kalah pentingnya dalam 

memperhatikan sumber dan penggunaan dana yang dimiliki karena dengan 

mengelola sumber dan penggunaan dana dengan baik, maka dapat 

menjalankan kegiatan operasional koperasi sehari-hari.    

Koperasi sangat penting di era globalisasi karena koperasi 

memberikan peluang kepada negara-negara yang berkembang untuk maju. 

Sehubungan dengan perkembangan koperasi di Indonesia kini jumlah 

koperasi di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,35% dari 194.295 
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unit koperasi pada akhir tahun 2012 menjadi 200.808 unit koperasi. Jumlah 

anggota meningkat 2,40% dari 33.869.439 orang menjadi 34.685.145 orang, 

sementara jumlah volume usaha meningkat 12,09% yang semula Rp 102,8 

triliun menjadi Rp 115,2 triliun (Detik.com). 

Adanya perkembangan koperasi yang sangat pesat, maka diperlukan 

kemandirian dalam pengambilan keputusan supaya menjadi koperasi yang 

tangguh dalam mengahadapi pesaing usahanya, sehingga koperasi akan 

mampu meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada 

umumnya. Demikian juga dengan KPRI “Setia Kawan” Sreseh Sampang, 

dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka salah satu kebijakan yang 

ditetapkan yaitu dengan mengelola sumber dan penggunaan dananya yang 

dimiliki oleh koperasi. 

KPRI “Setia Kawan” Kecamatan Sreseh Sampang merupakan 

koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri yang bergerak dibidang 

usaha jasa keuangan dan unit usaha di bidang pertokoan. Unit usaha jasa 

meliputi jasa simpan pinjam, administrasi simpan pinjam, sewa kursi dan 

gedung, dan SHU dari KPRI. Usaha dibidang pertokoan meliputi kebutuhan 

sembako dan kebutuhan sehari-hari lainnya. KPRI “Setia Kawan” Sreseh 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri (anggota). 

KPRI “Setia Kawan” Sreseh juga memerlukan analisis sumber dan 

penggunaan dana dalam rangka perluasan kegiatan usahanya dan untuk 

mengetahui sejauh mana sumber dan penggunaan dana yang diperoleh dari 

kegiatan usahanya, sehingga sumber dana yang dibutuhkan dan penggunaan 
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dananya harus dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan operasional 

koperasi. Adapun Sisa Hasil Usaha dan Kas KPRI “Setia Kawan” Sreseh 

Sampang sebagai berikut:  

Tabel 1.1 

Data SHU dan Kas KPRI “Setia Kawan” Kec. Sreseh Sampang 

Tahun 2010 – 2012 

 

Keterangan 2010 2011 2012 

SHU (Sisa Hasil Usaha) Rp 12.467.445 Rp 13.734.582 Rp 13.990.046 

Kas Rp 93.545.000  Rp 29.033.500 Rp 27.353.000 

  Sumber: KPRI “Setia Kawan” Sreseh 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa SHU dari tahun 

2010 hingga tahun 2012 mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan 

banyaknya transaksi (usaha dan modal) yang dilakukan oleh anggota terhadap 

koperasi dan kemampuan dalam meningkatkan pelayanan usaha. Kenaikan 

SHU tidak diimbangi dengan perubahan kas karena nilai kas yang terjadi 

pada tahun 2010 sampai 2012 mengalami penurunan, hal ini membuktikan 

bahwa penerimaan kas yang diperoleh koperasi selalu digunakan untuk 

dipinjamkan ke anggota sehingga tidak ada persediaan dalam kas.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, yaitu adanya 

kenaikan SHU (Sisa Hasil Usaha) dan penurunan kas, maka penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang analisis sumber dan penggunaan 

dana menjadi sebuah penelitian, dengan judul “Analisis Sumber dan 

Penggunaan Dana Pada KPRI Setia Kawan Sreseh Sampang”.  
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B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu bagaimana sumber dan penggunaan dana pada KPRI 

“Setia Kawan” Sreseh Sampang? 

C. Batasan Penelitian 

Untuk membatasi permasalahan agar tidak meluas, maka penulis 

disini membatasi dana dalam arti kas pada laporan keuangan tahun 2010-

2012 KPRI “Setia Kawan” Sreseh Sampang.  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian adalah  

untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana (kas) yang digunakan KPRI 

“Setia Kawan” Sreseh pada tahun 2010 hingga tahun 2012. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pengurus Koperasi 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pengurus koperasi 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola sumber dan penggunaan 

dana, untuk menilai kebijakan-kebijakan yang baru sesuai dengan hasil 

penelitian ini di masa yang akan datang. 

2. Bagi Anggota Koperasi 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, diharapkan sebagai 

bahan pertimbangan agar semakin aktif berpartisipasi terhadap koperasi 

sehingga koperasinya bertambah maju.  
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya yang lebih baik 

berkaitan dengan sumber dan penggunaan dana dalam arti kas  

 


