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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 tata perekonomian Indonesia 

terdiri atas tiga sektor yaitu sektor koperasi, swasta, dan pemerintah. Koperasi 

merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan 

hukum koperasi yang melandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus 

sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan (UU No 

25 Tentang Perkoperasian tahun 1992).  

Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi 

memiliki peranan yang cukup berarti. Dari beberapa hasil studi kasus tentang 

koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak hanya 

menguntungkan bagi anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam 

penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik 

untuk komunitas dari koperasi tersebut berada. 

Eksistensi koperasi wanita di Indonesia cukup signifikan walupun tidak 

banyak koperasi wanita yang besar, tetapi koperasi wanita mampu membantu 

pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah nasional seperti, mengurangi 

pengangguran, perbaikan kesehatan, peningkatan pendidikan dan mengatasi 

masalah gender. Koperasi adalah wadah bagi wanita untuk perbaikan ekonomi 

keluarga, aktualisasi diri bagi kaum wanita. Wanita tidak lagi hanya sebagai 
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ibu rumah tangga tetapi koperasi telah membuktikan keunggulannya 

memberdayakan wanita sebagai pioner dalam membantu usaha mikro di 

wilayahnya. Oleh sebab itu Koperasi wanita perlu ditumbuhkan dan didorong 

perkembangannya. 

Di Malang pun jumlah koperasi wanita (kopwan) juga cukup banyak, 

bahkan tahun 2010 diupayakan setiap kelurahan harus memiliki satu koperasi 

wanita untuk mengimbangi sekaligus mendampingi koperasi umum yang sudah 

ada lebih dulu. Dari sekian koperasi wanita yang berkembang pesat di wilayah 

Malang Raya itu, salah satunya adalah "Koperasi Setia Budi Wanita" yang kini 

sudah berkembang pesat dengan total aset yang dimilikinya lebih dari Rp22,24 

miliar dan memiliki jumlah anggota 5.600 orang. 

Kopwan Setia Budi Wanita memiliki jumlah asset dan anggota yang 

lebih besar dibandingkan dengan beberapa kopwan yang lainnya yang ada di 

Malang, yaitu salah satunya Kopwan Citra Kartini. Kopwan Citra Kartini yang 

terletak di Sumber Pucung memiliki jumlah asset dan anggota yang lebih 

rendah dibandingkan dengan Kopwan Setia Budi Wanita sebesar Rp13 miliar 

dan jumlah anggota sebanyak 4000 orang. 

Secara umum kondisi keuangan Kopwan SU “Setia Budi Wanita” 

Malang dalam keadaan baik, hal ini terlihat dari rasio likuiditas, rentabilitas, 

dan solvabilitas dalam keadaan yang terkendali. Terjadi pertambahan modal 

sendiri yang cukup signifikan (20,33%) yang membuktikan bahwa 

kepercayaan anggota kepada Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang 
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semakin tinggi. Adapun data penjualan dan SHU setelah pajak Kopwan SU 

“Setia Budi Wanita” Malang dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

            Tabel 1.1 Penjualan dan SHU Setelah Pajak Tahun 2006 – 2010  

Tahun Penjualan 

(Rp) 
SHU Setelah Pajak 

(Rp) 

2006 7.130.830.448 99.018.928 

2007 10.136.678.886 120.171.086 

2008 12.615.147.734 124.448.765 

2009 10.478.789.340 213.457.727 

2010 12.874.350.041 251.203.027 

              Sumber: Laporan RAT Kopwan SU “Setia Budi Wanita”Malang, 2010 

 

Berdasarkan tabel 1.1 penjualan dan SHU setelah pajak tahun 2006 

sampai dengan tahun 2010 menunjukkan bahwa penjualan mengalami 

fluktuasi, dengan penjualan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 

Rp12.874.350.041 dan terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 

Rp7.130.830.448. SHU setelah pajak tahun 2006 – 2010 mengalami kenaikan 

pada setiap tahunnya. 

Tujuan dari Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang meliputi 

peningkatan sumberdaya manusia, pembukaan unit dan cabang baru, penguatan 

sistem manajemen, mengoptimalkan modal kerja guna meningkatkan kualitas 

dan hasil usaha koperasi. Adapun cara-cara pencapaiannya yaitu melalui 

Sistem Tanggung Renteng dapat meningkatkan pertumbuhan anggota masuk 

yang saat ini telah memiliki anggota sejumlah 5.640 orang, meningkatkan dan 
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mempercepat pelayanan, mengelola modal kerja secara optimal dan rekruitmen 

karyawan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.  

Pengelolaan modal kerja sangat berhubungan dengan keputusan 

investasi aktiva lancar dan hutang lancar. Modal kerja terdiri dari tiga 

komponen utama yaitu kas, persediaan dan piutang usaha. Komponen-

komponen tersebut akan menjaga kontinuitas dan likuiditas koperasi. Adanya 

modal kerja yang cukup akan menghasilkan tingkat efisiensi yang tinggi, 

sehingga akan meningkatkan keuntungan koperasi. Sebaiknya, Kopwan SU  

“Setia Budi Wanita” Malang harus mengelola modal kerjanya seoptimal 

mungkin. 

Adanya modal kerja optimal dapat digunakan untuk mengetahui berapa 

kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan untuk membiayai operasional koperasi 

sehari-hari. Apabila modal kerja terlalu besar memungkinkan terjadinya dana 

yang menganggur yang mengakibatkan tidak optimalnya modal kerja, 

demikian sebaliknya apabila modal kerja terlalu kecil akan mengakibatkan 

terganggunya operasi koperasi. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk memilih 

judul Analisis Modal Kerja Pada Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi 

Wanita” Malang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah modal kerja pada Koperasi 

Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Malang pada periode tahun 2007 

sampai dengan 2011 sudah optimal? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah dan mengakibatkan 

tidak tepatnya tujuan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang 

dibahas yaitu dengan menggunakan modal kerja tahunan pada Kopwan SU 

“Setia Budi Wanita” Malang yang berupa konsep modal kerja yaitu modal 

kerja kotor. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui modal kerja pada Koperasi Wanita Serba Usaha 

“Setia Budi Wanita” Malang pada periode tahun 2007-2011 apakah sudah 

optimal. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Malang, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengurus 

koperasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 

pengelolaan dan pengendalian modal kerja di masa yang akan datang. 

b. Bagi Anggota Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang, hasil 

penelitian ini diharapkan anggota mengetahui perputaran modal kerja 

koperasi sebagai bahan evaluasi dalam rapat anggota. 

c. Bagi Kreditur Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang, hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan investasi pada Kopwan SU “Setia Budi Wanita” Malang. 

d. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan referensi atau informasi pada pihak yang 

berkepentingan atau pihak yang tertarik pada masalah yang sama. 


