
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan koperasi di Indonesia memiliki ruang lingkup yang 

berbeda-beda dari waktu ke waktu bergantung pada kondisi lingkungan itu 

sendiri. Dengan adanya koperasi perekonomian di Indonesia berkembang 

semakin baik, sehingga dapat memajukan usaha dan mensejahterakan 

kehidupan anggotanya. Pada dasarnya setiap usaha dalam menjalankan usaha 

selalu membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya.  

Persaingan antara usaha kecil menengah dengan industri sejenis 

semakin ketat dengan munculnya berbagai usaha baru yang menuntut koperasi 

harus bekerja lebih baik agar dapat meningkatkan kinerjanya. Salah satu cara 

yaitu dengan melakukan pengelolaan kas yang lebih baik. Masalah yang 

sering terjadi pada koperasi akan sangat berpengaruh terhadap pengelolan kas. 

Menurut data http://nik.depkop.go.id/ jumlah koperasi di  Indonesia 

yang masih aktif berjumlahkan 150.223. Pada wilayah Jawa Timur khususnya 

di Kabupaten Gresik koperasi yang masih aktif sejumlah 1.347. Koperasi 

dengan jumlah tersebut bergerak dalam bidang yang berbeda salah satunya 

terdapat koperasi dalam bidang serba usaha yang tidak hanya menekankan 

pada kegiatan simpan pinjam. Koperasi Karyawan Petro Oxo Nusantara 

Gresik merupakan salah satu koperasi yang melayani tidak hanya kegiatan 

simpan pinjam.  

http://nik.depkop.go.id/
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Koperasi Karyawan Petro Oxo Nusantara Gresik sering disebut dengan 

“KAWAN PON” yaitu Koperasi Karyawan Petro Oxo Nusantara Gresik. 

KAWAN PON didirikan pada tanggal 28 Oktober 1998. Koperasi mempunyai 

tujuh unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha pertokoan, unit 

usaha online, unit usaha pengelolaan kantin, unit usaha pengelolaan obat-

obatan klinik, unit usaha penyaluran Alat Tulis Kantor dan unit konsinyasi. 

Keanggotaan KAWAN PON terdiri dari beberapa karyawan yang berkerja di 

PT Petro Oxo Nusantara Gresik.  

Dengan berkembangnya kegiatan usaha koperasi di Indonesia saat ini, 

tuntutan pengelolaan koperasi agar dapat dilaksanakan secara professional 

semakin besar. Pengelolaan secara professional memerlukan adanya kas yang 

mencukupi untuk mempermudah koperasi dalam mengatur dan membiayai 

kegiatan operasional dengan baik, sehingga rencana kerja koperasi pada tahun 

tersebut dapat terealisasi di tahun yang akan datang. 

Semakin banyak usaha yang dimiliki koperasi maka semakin banyak 

permasalahan yang akan dihadapi. Permasalahan yang di hadapi koperasi 

tidak terlepas dari kebutuhan akan kas dan pengelolaan kas yang optimal. 

Pengelolaan kas yang optimal tersebut akan membantu saldo kas koperasi agar 

tetap pada kondisi stabil.  

Kas diperoleh koperasi harus optimal agar bisa mendapatkan 

keuntungan yang diharapkan. Semakin besar jumlah saldo kas maka semakin 

likuid dan semakin aman koperasi terhindar dari resiko kekurangan kas. 

Kekurangan kas akan mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional 



3 
 

 
 

koperasi, sebaliknya kelebihan kas juga akan mengakibatkan banyaknya saldo 

kas yang menganggur. Saldo kas menganggur tersebut seharusnya dapat di 

manfaatkan oleh koperasi agar mendapatkan nilai tambah di masa yang akan 

datang. 

Tujuan kas koperasi dalam pengelolaan kas optimal yaitu untuk  

mengetahui kondisi kas tahun yang akan datang dengan kondisi kas yang 

sebelumnya. Keuntungan yang diharapkan dapat membantu manajemen 

terhindar dari pengeluaran-pengeluaran tidak penting yang di akibatkan oleh 

adanya aktivitas koperasi. 

Kondisi kas Koperasi Karyawan Petro Oxo Nusantara Gresik dapat 

dikatakan bahwa pada per desember tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami 

penurunan sebesar 1,2% dan pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami 

peningkatan sebesar 74,8%, dipengaruhi dengan adanya pembelian barang PO  

(Pre Order) yang baru dilakukan pada tahun 2016. Analisis pengelolaan kas 

optimal sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar jumlah kas yang 

diperoleh agar tetap optimal.  

Dengan kondisi kas mengalami kenaikan akan memicu terjadinya 

kelebihan kas. Kenaikan kas terjadi dapat diakibatkan karena perencanaan kas 

yang kurang baik, sehingga membuat banyak uang kas yang menganggur, oleh 

karena itu kas tersebut dapat digunakan untuk investasi atau perluasan usaha 

yang diharapkan dapat memberikan keuntungan lebih untuk koperasi. Kondisi 

kas yang mengalami penurunan juga akan membuat tenganggunya kegiatan 
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operasi koperasi Secara terperinci kondisi kas pada per desember tahun 2014 

sampai dengan tahun,  2016 dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1. Kas pada Koperasi Karyawan Petro Oxo Nusantara Per Desember 

Tahun 2014-2016 

Kas dan 

Bank 
 Tahun 2014  Tahun 2015 Tahun 2016 

Kas  4.154.170,00 4.153.580,00 74.823.402,00 

Bank BCA 63.060.111,46 69.038.374,43 184.134.997,62 

Bank Syariah 

Mandiri 
50.863.147,12 26.856.067,43 3.210.809,00 

Bank Jatim 28.052.767,00 30.296.590,89 30.002.344,10 

Bank Jatim 

Syariah 
6.046.607,80 3.132.791,82 5.506.446,24 

BTN - 888.036,44 252.036,44 

Jumlah 152.176.803,38 134.365.441,01 297.930.035,40 

Sumber: Laporan RAT Koperasi Karyawan Petro Oxo Nusantara Gresik, 2017 

Kas merupakan salah satu aktiva penting perusahaan. Kas yang 

dimiliki perusahaan harus dikelola secara tepat, jika tidak maka dapat 

merugikan karena dengan terlampau banyak menyimpan kas diluar kebutuhan 

normal, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh 

penghasilan tambahan dari kelebihan kas yang bisa diinvestasikan. Selain itu 

perusahaan juga akan menghadapi resiko kerugian akibat pencurian atau 

penggelapan terhadap uang kas. 

Pengelolaan terhadap kas merupakan hal yang penting karena 

menyangkut besarnya jumlah kas yang dibutuhkan perusahaan untuk 

menjalankan kegiatannya sehari-hari. Kas yang terlalu tinggi akan cenderung 

menurunkan produktivitas, tetapi kas yang yang terlalu kecil akan 

meningkatkan risiko likuiditas, yaitu risiko perusahaan tidak dapat memenuhi 

kegiatan operasi sehari-hari perusahaan. (Mamduh, 2015:539) 
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Perhitungan saldo kas optimal dapat dilakukan dengan dua model yaitu 

model Baumol dan model Miller-orr. Model yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah model Miller-Orr, karena model Miller-Orr lebih mudah dipahami 

dan diterapkan dibandingkan dengan model Baumol. Kondisi saldo kas yang 

dihadapi oleh kebanyakan perusahaan adalah saldo kas yang berfluktuasi 

secara random. Untuk memecahkan masalah ini model Miller-Orr dapat 

diterapkan dan penggunaan model ini mampu menentukan saldo kas optimal 

secara cepat dan mengetahui batas atas kas optimal. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Kas Optimal Pada 

Koperasi Karyawan Petro Oxo Nusantara Gresik”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka disusun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kas pada Koperasi Karyawan Petro Oxo Nusantara Gresik awal 

tahun 2017 sudah optimal ? 

2. Apakah terdapat penambahan atau pengurangan saldo kas yang harus 

dilakukan  Koperasi Karyawan Petro Oxo Nusantara Gresik pada awal 

tahun 2017 ? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah analisis kas optimal pada akhir tahun 2017 ini dibuat 

agar pembahasan tidak meluas dan sesuai dengan judul yang telah diambil. 

Adapun batasan masalah sebagai berikut : 

1. Data keuangan yang digunakan yaitu data keuangan setiap akhir tahun 

2014, 2015, dan 2016. 

2. Untuk menentukan kas optimal awal tahun 2017. 

  

D. Tujuan dan Kegunaan Masalah 

1. Tujuan  

a. Untuk mengetahui kas Koperasi Karyawan Petro Oxo Nusantara 

Gresik  pada awal tahun 2017 sudah optimal atau belum. 

b. Untuk mengetahui dan menentukan adanya penambahan atau 

pengurangan saldo kas yang harus dilakukan  Koperasi Karyawan 

Petro Oxo Nusantara Gresik pada awal tahun 2017. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen Koperasi Karyawan Petro Oxo Nusantara Gresik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen 

Koperasi Karyawan Petro Oxo Nusantara Gresik  dalam menentukan 

besarnya investasi pada kas untuk pengambilan keputusan atas 

penetuan saldo kas yang optimal.  
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b. Bagi Anggota Koperasi Karyawan Petro Oxo Nusantara Gresik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

anggota untuk mengetahui kas optimal Koperasi Karyawan Petro Oxo 

Nusantara Gresik sebagai bahan evaluasi dalam Rapat Anggota 

Tahunan (RAT).  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya, terutama 

bagi peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan tentang 

.penentuan saldo kas optimal. 


