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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perekonomian di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok bagian 

badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha 

Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Ketiga badan usaha tersebut 

diharapkan mampu untuk saling melengkapi dan saling mendukung 

menjadi kegiatan ekonomi nasional. Koperasi dulunya diharapkan menjadi 

penyokong perekonomian Indonesia. Dari sekian masalah keuangan yang 

terjadi di Indonesia, koperasi memiliki tingkat masalah yang relatif rendah 

daripada lembaga keuangan yang lainnya dan berkembang menjadi badan 

usaha lainnya seperti KP-RI (KKP-RI), Koperasi Simpan Pinjam (KPS), 

dan Koperasi Unit Desa (KUD). Seluruh badan usaha tentunya 

memerlukan dana untuk kegiatan usahanya yang sering disebut modal. 

  Setiap badan usaha yang melakukan kegiatannya selalu 

membutuhkan modal. Kebutuhan modal tersebut digunakan untuk 

membiayai kebutuhan investasi maupun untuk memenuhi kebutuhan 

operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku dan pembayaran 

yang bersangkutan dengan kegiatan operasional perusahaan yang termasuk 

dalam modal kerja. Diharapkan modal kerja yang dikeluarkan dapat 

kembali lagi masuk melalui penjualan. Faktor yang mempengaruhi modal 

kerja salah satunya volume penjualan. Makin besar operasi pokok atau 

penjualan, maka kebutuhan modal kerja juga makin besar (Kasmir 
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2010:226). Pengelolaan modal kerja yang baik menjauhkan dari adanya 

kelebihan modal kerja dan kekurangan modal kerja.  

Modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak 

produktif, dan dalam hal ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan 

karena beban biaya modal. Sebaliknya kekurangan modal kerja merupakan 

sebab utama kegagalan suatu perusahaan. Apabila modal kerja diatur dan 

digunakan dengan baik, maka perusahaan akan berada dalam kondisi aman 

karena seluruh biaya operasional dapat dipenuhi, sehingga dapat membuat 

rencana kerja untuk masa mendatang dengan baik dan dapat diperoleh 

dengan biaya yang minimum untuk mencapai suatu keberhasilan. Keadaan 

modal kerja tentunya akan terlihat lebih baik apabila mencapai modal 

kerja optimal. 

  Modal Kerja Optimal selalu diupayakan perusahaan, karena 

apabila sudah mencapai modal kerja optimal perusahaan sudah mampu 

meminimumkan biaya modal dan memaksimalkan penjualan atau nilai 

perusahaan. Gambaran modal kerja optimal biasanya di lihat dari suatu 

penjualan perusahaan naik diimbangi dengan modal kerja yang naik. Hal 

ini berbeda dengan keadaan yang terjadi pada Koperasi Unit Desa (KUD) 

Pakis pada tahun-tahun tertentu. 

Koperasi Unit Desa Pakis termasuk sebuah badan usaha yang 

beranggotakan lebih dari satu orang dan telah berbadan hukum koperasi 

serta  menggunakan prinsip-prinsip koperasi sebagai dasar atas semua 



3 
 

kegiatannya. Tujuan utamanya seringkali menjadi visi untuk 

mensejahterakan semua anggota, menerapkan prinsip keterbukaan, 

kekeluargaan dan gotong royong berdasarkan nilai-nilai yang ada di 

dalamnya. 

Koperasi ini berkembang pada bidang perdagangan dan kredit 

program atau semacam dengan simpan pinjam. Koperasi Unit Desa Pakis 

ini memiliki anggota lebih dari 1000 orang, ini menandakan bahwa 

koperasi memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Pengembangan usaha 

selalu dilakukan untuk kemajuan dari koperasi. Secara umum kondisi 

keuangan pada Koperasi Unit Desa Pakis ini sudah baik dilihat dari 

semakin tahun sisa hasil usaha yang dibagikan semakin meningkat. Selain 

memperhatikan sisa hasil usaha koperasi, pengoptimalan modal kerja juga 

perlu guna meningkatkan kualitas dan penjualan.  

Modal kerja yang terdapat pada Koperasi Unit Desa Pakis 

mengalami peningkatan serta penurunan, hal ini berbanding terbalik 

dengan penjualannya. Pada saat modal kerja menurun penjualan 

meningkat, dan pada saat modal kerja meningkat penjualan menurun. Hal 

ini dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1.Perubahan Penjualan dan Modal Kerja  

KUD Pakis - Kabupaten Malang  

Tahun Modal Kerja Penjualan Penjualan Kredit 

2010 13.144.292.417,36 3.210.723.417,00 684.991.712,60 

2011 14.058.299.521,33 116.901.750,00 1.194.251.393,84 

2012 14.516.226.647,98 841.592.786,00 918.274.545,00 

2013 15.278.882.206,00 803.040.910,00 1.020.750.792,00 

2014 15.199.687.705,00 1.104.800.693,00 1.374.557.452,00 

Sumber : Laporan Keuangan Koperasi Unit Desa Pakis, 2014  

Berdasarkan Tabel1. Modal kerja dan penjualan tahun 2010-2014 

mengalami penurunan dan kenaikan, dengan modal kerja tertinggi pada 

tahun 2013 yaitu sebesar Rp15.278.882.206,00 dan terendah pada tahun 

2010 sebesar Rp13.144.292.417,36. Penjualan tertinggi pada tahun 2010 

sebesar Rp3.895.715.129,60 dan terendah pada tahun 2011 sebesar 

Rp1.311.153.143,84. Penjualan kredit tertinggi pada tahun 2014 sebesar 

Rp1.374.557.452,00 dan terendah pada tahun 2010 sebesar 

Rp684.991.712,60. 

Idealnya penjualan meningkat membutuhkan tambahan modal 

kerja, begitu dengan sebaliknya penjualan menurun modal kerja juga 

menurun. Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan dengan data 

membuat peneliti mengangkat judul proposal penelitian yaitu “Analisis 

Kebutuhan Modal Kerja untuk Menentukan Modal Kerja Optimal 

pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis – Kabupaten Malang “. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas maka masalah yang dapat 

dirumuskan adalah: Apakah modal kerja KUD Pakis –Kabupaten Malang 

pada tahun 2010 – 2014 sudah optimal ? 

C. Batasan Penelitian 

Untuk menghindari pembahasan tidak terarah maka penulis 

membatasi penelitian pada laporan keuangan KUD Pakis tahun 2010-2014 

yang dianalisis kebutuhan modalnya untuk menentukan modal kerja 

optimalnya. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

       Mengacu pada perumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui besarnya modal kerja yang terdapat pada KUD 

Pakis dari tahun ke tahun sudah optimal atau belum. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi manajemen Koperasi Unit Desa Pakis 

Diharapkan analisis yang dilaksanakan oleh penulis dapat 

menjadikan koreksi terhadap modal kerja koperasi, agar modal 

kerja koperasi dapat di optimalkan atau di efesiensikan serta dapat 

sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 

pengelolaan di masa yang akan datang. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya atau pihak lain 

Dapat menjadi bahan bacaan atau sumber data untuk penulis 

selanjutnya atau pihak lain yang membutuhkannya. Mengenai 

analisis kebutuhan modal kerja untuk menentukan modal kerja 

optimal yang terdapat dalam koperasi. 

 




