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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 Koperasi adalah badan 

usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan usaha hukum koperasi 

melandaskan kegiatannya dan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakkan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi 

bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. (UU No. 25 1992) 

Menurut Kasmir (2011 : 40) Tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi adalah 

badan usaha yang kelahirannya dilandasi oleh pikiran sebagai usaha kumpulan 

orang-orang bukan kumpulan modal. Oleh karena itu koperasi tidak boleh terlepas 

dari ukuran efisien bagi usahanya, meskipun tujuan utama dari koperasi adalah 

berusaha meningkatkan kemakmuran para anggotanya. (Kasmir, 2011 : 40). 

Dalam rangka mencapai tujuannya tersebut koperasi selalu berjuang untuk dapat 

bekerja secara efisien, sehingga setiap biaya yang dikeluarkan bidang organisasi 

harus dapat ditutup oleh penghasilan koperasi sebagai perusahaan. (Kasmir, 2011 

: 40) Salah satu faktor yang diperhitungkan dalam pengukuran efisiensi koperasi 

adalah modal kerja, sebab modal kerja adalah modal yang selalu berputar dalam 
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koperasi dan setiap perputaran akan menghasilkan aliran perndapatan 

(Current Income) yang dapat berguna bagi koperasi. (Kasmir, 2011) 

Menurut Kasmir (2011 : 300) Kas sebagai unsur modal kerja yang 

diperlukan untuk membiayai operasional seahri-hari. Pengeluaran kas suatu 

koperasi dapat bersifat terus menerus atau kontinyu misalnya pemabayaran gaji 

karyawan, pembayaran utang, pembayaran ongkos dan sebaliknya untuk 

pengeluaran kas yang bersifat tidak kontinyu misalnya pembayaran simpanan 

pokok dan simpanan wajib pada anggota yang keluar, pembayaran biaya audit dan 

sebagainya, seperti pengeluaran kas, penerimaan kas ada yang bersifat kontinyu 

dan ada yang tidak kontinyu (Kasmir, 2010). Yang bersifat kontinyu misalnya 

penjualan tunai, penerimaan piutang dan sebagainya sedangkan yang bersifat 

tidak kontinyu misalnya penerimaan kredit bank, penjualan tunai aktiva tetap yang 

tidak terpakai, penerimaan modal donasi dan sebagainya. Penerimaan kas dan 

pengeluaran kas dalam koperasi berlangsung terus menerus selama hidup koperasi 

dengan demikian aliran kas tersebut akan terus mengalir atau berputar dalam 

koperasi yang memungkinkan koperasi dapat melangsungkan kegiatannya 

(Kasmir, 2010) 

Disamping kas, unsur modal kerja koperasi adalah piutang. Piutang juga 

selalu dalam keadaan berputar terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja. 

Manajemen piutang merupakan suatu hal yang penting bagi koperasi terutama 

menyangkut masalah pengendalian jumlah piutang, pengendalian pembelian, 

pengumpulan piutang, dan evaluasi terhadap produk kredit yang dijalannkan 

koperasi. (Sudarsono, 2004) 
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Selain kas dan piutang, unsur modal kerja lainnya adalah persediaan, sama 

halnya dengan unsur-unsur modal kerja lainnya, persediaan selalu dalam keadaan 

berputar secara terus-menerus, masalah penentuan besarnya investasi modal kerja 

dalam persediaan mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan koperasi. 

(Sudarsono, 2004). Kesalahan dalam penentuan besarnya investasi dalam 

persediaan akan menekan keuntungan koperasi. Semua perputaran unsur-unsur 

modal kerja sangat mempengaruhi terhadap besar kecilnya laba usaha dalam 

koperasi. (Sudarsono, 2004) 

Menurut Kasmir (2011), modal kerja merupakan modal yang digunakan 

untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang dimana modal kerja di definisikan 

sebagai investasi yang disimpan dalam asset lancar atau dalam jangka pendek 

seperti kas, bank, surat berharga, piutang, persediaan, dan asset lancar. Sedangkan 

menurut Brewer dkk (2013) modal kerja merupakan kelebihan dari asset lancar 

diatas liabilitas lancar, modal kerja juga bisa dianggap sebagai dana yang tersedia 

untuk diinvestasikan dalam asset lancar. 

Pengelolaan atau pengoperasian modal kerja pada  perusahaan merupakan 

tanggung jawab setiap manajer atau pimpinan, sehingga hal tersebut 

mengharuskan manajer mengawasi terhadap modal kerja agar sumber-sumber 

modal kerja dapat dipergunakan dengan efisien (Kasmir, 2011) 

Efisiensi modal kerja adalah ketepatan dalam melakukan kegiatan yang 

tidak membuang tenaga, waktu, biaya dan kegunaan yang berkaitan dengan 

penggunaan modal kerja sebagai upaya agar modal kerja yang tersedia tidak 

kelebihan dan tidak juga kekurangan (Munawir, 2011).  
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Menurut Syamsuddin (2011) tujuan dari manajemen modal kerja adalah 

untuk mengelola masing-masing pos aktiva lancar dan hutang lancar sedemikian 

rupa, sehingga jumlah net working capital (aktiva lancar dikurangi dengan hutang 

lancar) yang diiginkan tetap dapat dipertahankan. Efisiensi dan efektifitas modal 

kerja sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan keberhasilan 

jangka panjang serta mencapai tujuan usaha secara keseluruhan (Syamsuddin. 

2001). Modal kerja yang terlalu banyak juga tidak efisien karena adanya 

komponen aktiva lancar yang tidak produktif, begitu pula sebaliknya jika modal 

kerja terlalu sedikit dapat menyebabkan kerugian karena kehilangan kesempatan 

untuk memperoleh laba dan kesulitan membayar hutang lancar, kesulitan 

keuangan untuk operasional dan membayar hutang lancar merupakan kegagalan 

awal dari suatu usaha (Syamsuddin, 2001). 

Menurut Elina Dewi, dkk (2015) pada penelititiannya pada Koperasi 

Wanita Serba Usaha Setia Budi Wanita, Jawa Timur tentang modal kerja dengan 

jenis penelitian deskriptif pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa koperasi 

dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan modal kerja, yang mana terlihat 

dari laporan perubahan modal kerja dan laporan sumber dan pengunaan modal 

kerja, pada tingkat rasio aktivitasnya dari tahun 2012-2014 mengalami penurunan 

atau berfluktuatif sehingga perputaran piutang, persediaan, total aktiva dan 

perputaran modal kerja masih belum berjalan dengan baik atau kurang efisien. 

Menurut AP et al., (2015) pada penelitiannya tentang Analisis Efisiensi 

dan Efektivitas Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Serba Usaha di 

Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan secara rasio aktivatasnya 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap perputaran modal kerja atau dapat 

dikatakan modal kerja pada koperasi tersebut dalam keadaan cukup efisien. 

Menurut Alvionita (2016) pada penelitiannya tentang Analisis Efisiensi 

Penggunaan Modal Kerja pada Koperasi Ruhuni Rahayu Sekretariat Daerah 

Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Pada penelitian ini diperoleh hasil pada 

rasio aktivitasnya perputaran piutang tahun 2012 sebesar 165 bulan, 2013 sebesar 

91 bulan dan 2014 sebesar 65 bulan sehingga disimpulkan bahwa penggunaan 

modal kerja pada Koperasi Ruhuni Rahayu kurang pada tahun 2012-2013 dalam 

keadaan kurang efisien. 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas menunjukkan kenyataan yang ada 

sekarang belum semua badan usaha/ koperasi menampakkan adanya gejala yang 

baik menyangkut unsur-unsur modal kerjanya yaitu kas, piutang dan persediaan 

yang nantinya secara langsung akan berpengaruh terhadap besarnya modal kerja 

secara keseluruhan. 

Adanya modal kerja yang cukup adalah sangat penting karena dengan 

modal kerja yang cukup dalam artian modal kerja yang tersedia sesuai dengan 

kapasitas usahanya, itu memungkinkan bagi koperasi untuk beroperasi dengan 

seekoomis mungkin dan koperasi tidak mengalami kesulitan untuk menghadapi 

bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kesulitan 

keuangan. (Syamsuddin, 2011) 

Koperasi Serba Usaha Brosem Kota Batu setiap tahunnya diadakan rapat 

tahunan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai 

lembaga musyawarah untuk melaporkan hasil yang dicapai oleh pengurus dan 
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mengevaluasi kinerja semua komponen yang ada dalam koperasi selama satu 

tahun serta merencanakan satu tahun kedepan dalam rangka memajukan koperasi. 

Sari Apel Brosem merupakan sebuah usaha kecil mandiri yang 

memproduksi minuman sari apel dalam kemasan secara home industry, dalam 

proses produksinya tentunya membutuhkan pengelolaan modal kerja yang baik 

supaya terhindar dari kekurangan atau kelebiha modal kerja. Sari Apel Brose mini 

terletak di Kota Batu, Jawa Timur. 

Sejak tahun 2005, Sari Apel Brosem resmi bergabung menjadi Mitra 

Binaan Telkom yang memperoleh bantuan pinjaman kredit dari PT. Telkom. Sari 

Apel Brosem memiliki beberapa sumber modal, yaitu modal sendiri, tabungan 

anggota, bantuan pemerintah, pinjaman Telkom, dan bantuan pihak ketiga lainnya 

(seperti pinjaman dari rekan, dana, PKK, dan sebagainya yang bukan merupakan 

bantuan pinjaman dari program CSR Perusahaan). 

Alasan mengapa dipilihnya KSU Brosem Kota Batu sebagai objek 

penelitian adalah Koperasi Serba Usaha Brosem sebagai salah satu koperasi yang 

mempunyai unit usaha yang banyak di bidang pelayanan jasa dan juga bidang 

perdagangan yang tentu saja membutuhkan pengelolaan modal kerja yang kebih 

baik dan sesuai dengan kebutuhan. KSU Brosem Kota Batu sebagau salah satu 

koperasi yang modern dan telah dikelola secara professional, tentu saja 

membutuhkan pengelolaan modal kerja yang lebih baik sehingga dapat terhindar 

dari kekurangan maupun kelebihan. Kekurangan maupun kelebihan modal kerja, 

menunjukkan pengelolaan modal kerja kurang efisien dan pada akhirnya 

menimbulkan kerugian karena kesempatan memperoleh keuntungan yang wajar di 
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sia-siakan. Untuk menghindari kekurangan modal kerja, diperlukan suatu tingkat 

modal kerja yang sesuai kebutuhan untuk menjamin operasional kopersi dapat 

secara efisien dan meningkatkan pelayanan secara efisien kepada para anggota. 

Dalam menjalankan operasional sehari-hari secara efisien koperasi tidak luput dari 

berbagai masalah yang dapat menganggu pelaksanaan dari berbagai usahanya 

untuk meningkatkan keuntungannya.  

Latar belakang diatas dapat menjadi dasar pertimbangan penulis untuk 

mengetahui apakah modal kerja sudah dikelola secara efisien dengan 

menggunakan alat perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan, dan  

perputaran modal kerja dengan demikian penulis memilih judul skripsi sebagai 

berikut “Analisis Efisiensi Pengelolaan Modal Kerja Pada Koperasi Serba 

Usaha (KSU) Brosem Kota Batu Tahun 2016-2018” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka 

permasalahan pokok dari penelitian ini yaitu apakah pengelolaan modal kerja 

telah dilaksanakan secara efisien. Untuk memperjelas masalah yang diteliti, maka 

disusun rincian masalah yang dirumuskan sebagai berikut : 

1. Seberapa besar tingkat perputaran modal kerja dan unsurnya dalam 

melaksanakan kegiatan usaha (rasio aktivitas) pada Koperasi Serba 

Usaha (KSU) Brosem Kota Batu? 
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2. Apakah pengelolaan modal kerja yang telah dilaksanakan oleh Koperasi 

Serba Usaha (KSU) Brosem Kota Batu dalam periode 2016-2018 

dapat dikatakan efisien? 

C. Batasan Masalah 

 Pembatasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini menitik beratkan 

pada penganalisaan laporan keuangan atas pengelolaan koperasi, khususnya 

tingkat efisien penggunaan modal kerja tiap periode akuntansi dengan asumsi tiap 

tahun adalah 360 hari. Untuk menjaga penelitian lebih terarah dan lebih terfokus 

maka membatasi permasalahan agar mudah dalam pembahasan, jadi masalah pada 

penelitian ini adalah analisis efisiensi pengelolaan modal kerja pada Koperasi 

Serba Usaha Brosem Kota Batu dalam periode 2016-2018. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan deskripsi atau 

gambaran secara rinci tentang pengelolaan modal kerja yang telah dilaksanakan 

oleh perusahaan jasa. Tujuan penelitian secara rinci sebagai berikut : 

1. Untuk mendiskripsikan perkembangan penggunaan modal kerja pada KSU 

Brosem Kota Batu pada tahun 2016-2018 semakin meningkat 

2. Untuk menganalisis penggunaan modal kerja pada KSU Brosem Kota Batu 

pada tahun 2016-2018 semakin efisien. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, antara lain : 

1. Perusahaan 
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  Bagi perusahaan, hasil  penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai penggunaan modal kerja yang berguna bagi 

kegiatan operasional perusahaan selanjutnya 

2. Universitas Muhammadiyah Malang 

Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat untuk menambah 

referensi bacaan di perpustakaan dan dapat bermanfaat bagi mahasiswa mengenai 

efisiensi penggunaan modal keja. 

3. Penulis 

Bagi Penulis, dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan, pengalaman, dan dapat menerapkan teori-

teori yang di peroleh untuk dapat diterapkan ke dalam praktek 

nyata. 

 


