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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Salah satu tujuan didirikannya negara kita adalah seperti yang 

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 

meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat dan sebagai salah satu usaha yang 

harus dilakukan adalah bekerjasama dan memanfaatkan segala sumber daya 

yang ada sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan pendapatan nasional. 

Dalam peningkatan kesejahteraan melalui asas kerjasama dapat dijalankan 

melalui bidang usaha koperasi. 

Mengingat di Indonesia koperasi diharapkan bisa hidup berdampingan 

dengan bentuk badan usaha lain dan bahkan dicita-citakan untuk menjadi 

sektor utama, maka problema pokok yang paling pertama perlu dikaji adalah 

masalah daya hidup. Bentuk usaha ini di tengah-tengah baan usaha lain. 

Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya, 

dimana untuk mencapai tujuannya koperasi tersebut diperlukan beberapa 

sarana sebagai penunjang untuk menghasilkan output salah satunya yaitu 

modal kerja yang memegang peranan penting guna menjalankan aktivitas 

kelangsungan koperasi. 

Suatu analisis terhadap modal kerja sangat penting bagi analisis intern 

dan ekstern karena disamping masalah modal kerja erat hubungannya dengan 

operasi koperasi yang menunjukkan tingkat keamanan/ margin of safety para 
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kreditur jangka pendek. Oleh karena itu kita dapat melihat apakah koperasi 

dapat berjalan secara efisien dengan melihat bagaimana pengelolaan modal 

kerja dalam koperasi tersebut. 

Pengelolaan dan penggunaan modal kerja yang tepat pada unsur-unsur 

modal kerja merupakan indikator dalam meningkatkan pendapatan koperasi. 

Terjadinya kelebihan modal kerja akan mengakibatkan in efisiensi 

penggunana modal sebaliknya apabila jumlah modal kerja terlalu kecil juga 

akan mengakibatkan terhentinya operasi koperasi atau tidak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Untuk itu perubahan-perubahan posisi modal kerja 

perlu dapat perhatian dalam membuat analisis tentang kondisi keuangan dan 

hasil operasi koperasi. Sumber-sumber modal kerja, penggunaan modal kerja 

dan komposisi modal kerja pada akhir periode merupakan faktor -faktor 

terpenting dalam membuat penelitian aktivitas koperasi yang telah lampau dan 

dalam mempertimbangkan kemungkinan yang dapat dicapai koperasi pada 

waktu yang akan datang. 

Untuk itu diperlukan suatu laporan yang menunjukkan secara rinci 

terjadinya kenaikan atau penurunan modal kerja dari tahun ke tahun serta 

penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan sebagai dasar perencanaan, 

pengelolaan dan pengawasan. Laporan ini disebut laporan sumber dan 

penggunaan modal kerja yang meringkas baik mengenai sumber-sumber 

darimana modal kerja selama satu periode. Informasi ini akan menjelaskan 

adanya perubahan modal kerja yang terjadi dari awal periode sampai akhir 

periode. Dengan demikian pihak manajemen bisa mendapat informasi yang 
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lengkap mengenai keadaan koperasi sehingga dapat menilai koperasi dan 

manajemen yang baik. 

Bertolak dari uraian tersebut maka dalam penyusunan skripsi ini 

penulis tertarik untuk mengambil judul : “ANALISIS LAPORAN SUMBER 

DAN PENGGUNAAN MODAL KERJA SEBAGAI ALAT KONTROL 

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL KERJA PADA 

KPRI “USAHA BUDI ASIH” PA “TARUNA YODHA” SUKOHARJO”.   

 

B. Pembatasan Masalah  

Pembatasan ruang lingkup penelitiaan ditetapkan agar dalam penelitian 

nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, 

sehingga tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sasaran.  

Dalam penelitiaan ini penulis membatasi analisis terhadap historis 

yaitu mengadakan perbandingan antara 2 laporan keungan yang berupa neraca 

dan laporan perhitungan sumber dan penggunaan modal kerja selama 5 

periode (periode 31 Desember 2001-31 Desember 2005) 

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas serta untuk 

memberikan arah dan memperjelaskan tujuan yang hendak dicapai dalam 

penulisan ini, maka penyusunan membatasi pembahasan sebagai berikut: 

1.  Untuk mengetahui apakah ada kenaikan ataupun penurunan modal kerja 

pada KPRI “USAHA BUDI ASIH” dilihat dari perhitungan sumber dan 
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penggunaan modal kerja sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas dan 

efisiensi penggunaan modal kerja pada KPRI tersebut. 

2.  Bagaimana analisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja dengan 

menggunakan Neraca perbandingan serta dalam bentuk worksheet dalam 

hubungannya sebagai alat kontrol efektivitas dan efisiensi penggunaan 

modal kerja? 

3.  Untuk mengetahui sumber-sumber modal kerja di KPRI “USAHA BUDI 

ASIH” dan pengalokasian penggunaan modal kerja tersebut seperti halnya 

digunakan untuk usaha simpan pinjam, usaha barang, usaha insindental, 

usaha konsumsi. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: 

1.  Untuk mengetahui sumber-sumber dari modal kerja di KPRI “USAHA 

BUDI ASIH” PA “TARUNA YODHA” Sukoharjo dan alokasi 

penggunaan modal kerja tersebut. 

2.  Untuk mengetahui apakah ada kenaikan atau penurunan modal kerja pada 

KPRI “USAHA BUDI ASIH” PA “TARUNA YODHA” Sukoharjo. 

3.  Menerapkan analisis laporan sumber dan penggunaa n modal kerja dengan 

menggunaka n Neraca perbandingan serta dalam bentuk worksheet untuk 

mengontrol efektivitas dan efisiensi penggunaan modal kerja. 
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E. Manfaat Penelitian  

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak 

yang membutuhkan, antara lain: 

1.  Bagi Penulis  

Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan sarjana pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan agar dapat lebih 

memahami pengetahuan yang telah dipelajari secara teori buku dan 

perkuliahan, serta membandingkan dengan penerapan yang dilaksanakan 

oleh koperasi. 

2.  Bagi Koperasi  

Sebagai salah satu masukan atau bahan informasi bagi manajemen 

atau pengurus koperasi sehubungan dengan efisiensi penggunaan dana dan 

juga untuk dijadikan bahan pertimbangan yang bersifat membangun. 

3.  Bagi Pihak Lain  

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para teoritis 

maupun bagi para praktisi dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

 

F. Sistematika 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka memuat teori-eori yang relevan dengan 

penulisan yang dilakukan yang memuat tinjauan umum tentang 

koperasi (pengertian koperasi, tujuan dan sasaran koperasi, fungsi 

koperasi, peranan dan tugas koperasi), laporan keuangan 

(pengertian laporan keuangan, bentuk-bentuk laporan keuangan, 

pihak-pihak yang berkepentingan), modal kerja (pengertian modal 

kerja, komponen modal kerja arti penting modal kerja), laporan 

sumber dan penggunaan modal kerja (pengertian sumber dan 

penggunaan modal kerja, sumber dan penggunaan modal 

kerja),analisis perhitungan sumber dan penggunaan modal kerja. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini meliputi ruang lingkup penelitian, jenis data yang 

diperlukan, metode pengumpulan data, metode analisa data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi hasil penelitian, sejarah singkat KP-RI “USAHA 

BUDI ASIH”, perhitungan modal kerja dan analisis sumber dan 

penggunaan modal kerja. 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup berisi simpulan dari serangkaian pembahasan skripsi, 

keterbatasan penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan 

baik untuk subjek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 

 


