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Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian survey, dimana peneliti melakukan 

observasi dalam pengumpulan data, peneliti hanya mencatat data seperti apa adanya, 

menganalisis dan menafsirkan data tersebut, dengan lokasi penelitian yaitu pada 

Koperasi Karyawan Keluarga Besar Kertas Leces yang bertempat di Jl. Raya 

Lumajang Leces - Probolinggo, Jawa Timur yang bergerak di bidang usaha dagang 

dan simpan pinjam. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sumber dan penggunaan modal kerja 

pada K4L (Koperasi Karyawan Keluarga Besar Kertas Leces) pada tahun 2005 

sampai 2006 dan untuk mengetahui besarnya dana tambahan yang diperlukan (AFN/ 

Additional Fund Needed) pada K4L (Koperasi Karyawan Keluarga Besar Kertas 

Leces ). Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai khususnya pihak koperasi 

yaitu sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan para anggota koperasi, 

khususnya dalam bidang perkembangan modal koperasi yaitu bagaimana penggunaan 

modal kerja koperasi selama ini, serta sebagai bahan pertimbangan bagi K4L dalam 

usaha mengadakan perbaikan-perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam 

koperasi ini. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui sumber dan penggunaan modal kerja pada 

Koperasi Karyawan Keluarga Besar Kertas Leces (K4L), dimana dari hasil 

perhitungan dapat diketahui bahwa terjadi adanya kenaikan atau kelebihan dana (kas) 

sebesar Rp. 97.264.000,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 65,39%. Hasil 

tersebut membuktikan bahwa pada Koperasi Karyawan Keluarga Besar Kertas Leces 

(K4L) mampu melakukan pengelolaan atas sumber dan penggunaan modal kerja yang 

dimiliki oleh koperasi dengan baik/ efisien. Hasil perhitungan besarnya dana 

tambahan yang diperlukan (AFN) pada Koperasi Karyawan Keluarga Besar Kertas 

Leces (K4L) pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp 460.718.624,5. Besarnya dana 

tambahan yang diperlukan (AFN) untuk masing-masing rekening yaitu untuk hutang 

bank yaitu sebesar Rp. 20.868.185,89 dan modal sendiri yaitu sebesar Rp. 

439.850.438,7, berdasarkan hasil tersebut maka besarnya dana tambahan yang 

diperlukan (AFN) yaitu sebesar Rp 460.718.624,5. 

Beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu diharapkan pihak 

manajemen koperasi mengambil kebijakan yaitu dengan mengurangi atas beban 

hutang yang ditanggung oleh koperasi, dimana dengan adanya kelebihan atas sumber 

dana tersebut maka menjadi sumber bagi koperasi dalam proses pembiayaan 

operasional koperasi dan pada sisi yang lain dapat mengurangi beban keuangan yang 

harus ditanggung oleh koperasi. Koperasi Karyawan Keluarga Besar Kertas Leces 

(K4L) diharapkan dalam melakukan penyusunan atas rencana keuangan untuk 

menggunakan peramalan keuangan sebagai alat pengawasan dalam pelaksanaan 

kegiatan operasional koperasi, sehingga dapat memberikan arah yang jelas dalam 

melakukan koordinasi dan untuk evaluasi atas kegiatan koperasi dalam rangka untuk 

pencapaian tujuan di masa yang akan datang. 



 

 

 

The kinds of research that doing in this research is survey research, where the 

researcher do observation in data research, researcher only do likes to put up with 

everything analysis and prediction unite data, with research location Cooperation 

Employee Big Family Paper Leces in Lumajang – Leces Probolinggo Street Jawa 

Timur that move in level effort trade and save borrow. 

The purpose of research is to know source and the function capital work to K4L ( 

Koperasi Karyawan Keluarga Besar Kertas Leces ) in years 2005 until years 2006 and 

to know how much big extra capital the needed (AFN / Additional Fund Needed ) to 

K4L ( Koperasi Karyawan Keluarda Besar Kertas Leces ).There are fungtion this 

research that want to reached specially cooperation direction is as element to consider 

take of decision member of cooperation, specially in level development work capital 

is how to used work capital cooperation just time, and as to element consider of K4L 

in effort to introduce improfments on less that there are in this cooperation. 

Based on result analisys can to know source and the function capital work on 

Koperasi Karyawan Keluarga Besar Kertas Leces ( K4L ), where from result 

calculation can to know if terjadi unbelivable to higher up and get more fund ( cash ) 

mature Rp 97,264,000,00 or to experience mature 65,39%.The result to indicated if to 

Koperasi Karyawan Keluarga Besar Kertas Leces ( K4L ) to capable of doing manner 

on source and the function capital work possession by cooperation with good and 

efficient.The result calculation extra fund that needed ( AFN ) to Koperasi Karyawan 

Keluarga Besar Kertas Leces ( K4L ) on years 2007 mature Rp 460,718,624,5. The 

big extra fund that needed ( AFN ) to severally account that is to dept bank that is 

mature Rp 20,868,185,89 and own capital mature Rp 439,850,438,7, based on that 

result extra fund that needed ( AFN ) that is mature Rp 460,718,624,5. 

Some suggestion can to proposed in this research that is to expected management 

direction cooperation take capability that is less on dept that guaranteed by 

cooperation, where with unbelivable to higher up on source the capital then be source 

of cooperation in process expenditure operational cooperation on other level can less 

dept of financial must guaranteed by cooperation.Koperasi Karyawan Keluarga Besar 

Kertas Leces ( K4L ) to expected in doing to arranged on financial plan to used 

financial prediction as tools control in process activity operational cooperation so that 

can give clear cource in doing coordination and to evaluation on process activity 

cooperation in scheme to reach purpose in future.  

 


