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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berkembang pesatnya sebuah perusahaan maka mengakibatkan semakin 

meluasnya unit usaha yang berada dalam jangkauan, sehingga menuntut 

pihak manajemen atau pemilik untuk menentukan orang-orang tertentu yang 

mampu dan bersedia diberi tanggung jawab yang lebih dalam terhadap 

pengelolaan unit usaha tersebut. 

Manajemen sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasikan dan 

merencanakan sumber daya perusahaan. Alat yang dapat digunakan oleh 

manajemen dalam pengelolaan sebuah perusahaan adalah anggaran atau 

budgeting (Syamsudin, 2009:13). Anggaran merupakan alat manajerial yang 

menjamin pencapaian sasaran organisasi dan memberikan pedoman dalam 

bentuk mata uang untuk operasional sehari-hari. Keefektifan anggaran 

merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam melakukan penghematan 

terhadap keuangan organisasi melalui pengelolaan anggaran. 

Anggaran kas yang tidak diselenggarakan dengan baik merupakan cermin 

dari manajemen kas yang kurang sempurna, hal ini perusahaan tidak 

mengetahui kapan mengalami kekurangan atau kelebihan uang tunai (kas). 

Kas sangat berperan penting dalam menentukan kelancaran dan kelangsungan 

hidup perusahaan, sehingga kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik, 

dari aspek aliran kas masuk (cash in flow) maupun kas keluar (cash out flow). 
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Aliran kas masuk maupun aliran kas keluar akan terjadi secara terus-menerus 

dalam suatu perusahaan. 

Koperasi Kredit Kosayu merupakan koperasi yang bergerak di bidang jasa 

layanan simpan pinjam atau kredit dan karenanya tunduk pada hukum dan 

peraturan yang berlaku di Indonesia. Koperasi ini berlokasi di Jl. Candi 

Kalasan No. 3 Kecamatan Blimbing Kota Malang. Anggaran pada koperasi 

ini dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). 

RKAP adalah rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh perusahaan pada 

periode yang akan datang meliputi anggaran operasi dan investasi. 

Kenyataaanya sering terjadi defisit dalam proses realisasi anggaran, namun 

meskipun demikian pada periode selanjutnya tidak dilakukan peningkatan 

jumlah dana yang akan dianggarkan sehingga defisit anggaran selalu terjadi. 

Berdasarkan observasi awal, fenomena yang sering dijumpai pada 

Koperasi Kredit Kosayu adalah terdapat beberapa anggota yang terlambat 

mengangsur atau kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang terjadi apabila 

kredit tidak lancar berkembang terus dan setelah pada masa jatuh tempo 

ditambah dengan masa kesempatan mengusahakan perbaikan selama 3 (tiga) 

bulan setelah jatuh tempo tersebut tetap tidak dilunasi (Tohar, 1999:97). 

Dimana hambatan tersebut merupakan suatu tantangan bagi koperasi dalam 

mengatasi kredit macet di Koperasi Kredit Kosayu dalam mencapai 

keberhasilan koperasi. Selain adanya masalah kredit macet, juga terdapat 

masalah yaitu pada pelayanan simpan pinjam, dimana terdapat satu karyawan 

yang hanya menangani jasa simpan pinjam, sehingga pelayanan masih 
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lambat, sedangkan anggota yang menggunakan jasa simpan pinjam semakin 

meningkat. 

Anggaran kas sangat penting bagi koperasi karena meliputi komitmen-

komitmen untuk pengeluaran dana dan memberikan manfaat dimasa yang 

akan datang. Koperasi ini merupakan salah satu koperasi terbesar di Kota 

Malang yang memiliki beberapa unit salah satunya dalam bidang simpan 

pinjam atau kredit. Unit-unit bisnis tersebut pasti membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya, maka 

dibutuhkan suatu anggaran kas, sehingga koperasi dapat menjalankan 

kelangsungan organisasinya. 

Penelitian Septiani (2013) mengemukakan bahwa salah satu  masalah  

yang timbul didalam perusahaan  adalah  tidak tersedianya dana kas yang 

mencukupi dalam mendukung usaha perusahaan sehingga menghambat 

aktivitasnya. Kas mempunyai dua macam arus kas, yaitu: arus kas masuk dan 

arus kas keluar. Arus kas masuk berasal dari transaksi finansial maupun 

transaksi  operasional. Arus kas keluar berasal dari transaksi yang dilakukan 

baik untuk memenuhi kewajiban dalam maupun luar perusahaan. 

Tahun Anggaran Realisasi Selisih Persen 

(%) 

2015 7.943.000.000 7.186.424.750 756.575.250 9,52% 

2016 7.775.000.000 7.137.540.458 637.459.542 8,19% 

Sumber: Koperasi Kredit Kosayu 

Permasalahan selisih kas yang dialami oleh koperasi ini pada tahun 2015 

dan 2016, akan membawa dampak yang kurang baik bagi kelangsungan 

perusahaan. Total pendapatan tahun 2015 terdapat selisih 9,52% dan total 
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pendapatan 2016 terdapat selisih atau 8,19%. Permasalahan ini tentu saja 

akan mencemarkan nama baik koperasi ini sebagai koperasi yang dikenal 

baik oleh publik. Selain itu, juga akan berdampak pada menurunnya 

kepercayaan masyarakat terhadap tata kelolanya. 

Perbaikan di segala bagian dilakukan untuk mencapai kinerja yang baik. 

Upaya peningkatan perencanaan keuangan pada koperasi ini yakni dilakukan 

evaluasi anggaran agar kualitas terbaik suatu anggaran dapat dicapai, oleh 

karena itu perlu di lakukan kajian untuk menganalisis proses penyusunan 

anggaran karena pengelolaan kas sangat berperan penting dalam operasional 

perusahaan agar berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut 

diatas penulis ingin melakukan penelitian tentang ”Evaluasi Anggaran Kas 

pada Koperasi Kredit Kosayu di Kecamatan Blimbing Kota Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi 

anggaran kas pada Koperasi Kredit Kosayu Tahun 2017-2018?” 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini perlu dibatasi agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian, 

dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu penelitian, maka penulis 

membatasi pada evaluasi angggaran kas tahun 2017-2018. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 

anggaran kas pada Koperasi Kredit Kosayu. 

Manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Manajemen 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dalam 

implementasi anggaran kas dalam meningkatkan perencanaan 

keuangan dalam suatu perusahaan atau bidang usaha. 

2. Bagi Anggota 

Memberikan tambahan bahan evaluasi dalam kaitannya dengan proses 

pembagian sisa hasil usaha (SHU), dalam upaya pembayaran sisa hasil 

usaha. 

3. Bagi Pihak ke 3 (Bank Pemberi Pinjaman) 

Memberikan tambahan bahan evaluasi dalam kaitannya dengan proses 

pemberian kredit atau pinjaman dari bank pemberi pinjaman ke 

koperasi. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan 

penelitian yang saat ini dilakukan. 
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