
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, koperasi 

mempunyai kedudukan dan fungsi (peran dan tugas) yang penting yang secara 

bersama-sama Badan Usaha Milik Negara atau Swasta melakukan berbagai 

usaha demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Perkembangan usaha koperasi berlangsung serba cepat dan meluas mengikuti 

kemajuan ekonomi dan tingkat kepentingan atau kebutuhan para anggotanya, 

ini berarti bahwa usaha pelayanannya telah meningkat, walaupun demikian 

gerak organisasinya tetap bertahan dengan kuat pada sendi-sendinya yang 

khas, yaitu mengutamakan kesejahteraan para anggotanya dengan gerakan 

yang cepat dan tepat. 

Sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang mempunyai 

kemampuan ekonomi terbatas untuk mempeduangkan peningkatan 

kesejahteraan ekonomi mereka, berarti secara tidak langsung koperasi turut 

memainkan peranan dalam memerangi kesenjangan ekonomi. Bahkan, sebagai 

soko guru perekonomian nasional, koperasi juga diharapkan dapat memainkan 

peranan sebagai suatu gerakan untuk menyusun perekonomian Indonesia yaitu 

sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

Persediaan adalah barang-barang yang dimiliki oleh koperasi, dengan 

maksud untuk dijual kembali atau diproses lebih lanjut menjadi produk baru 

yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi. Manajemen persediaan barang 



diarahkan pada upaya untuk mempertahankan kualitas barang dari segala 

kemungkinan terjadinya kerusakan atau penurunan nilai. Kerusakan atau 

penurunan nilai barang, dapat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

penurunan kekayaan koperasi. 

Piutang adalah tagihan kepada pihak-pihak diluar koperasi, yang 

timbul karena terjadinya penjualan atau penyerahan jasa-jasa koperasi. 

Permasalahan manajemen piutang biasanya terletak pada segi kolektibilitas 

atau penagihannya. Risiko paling kecil yang seringkali terjadi dalam kaitannya 

dengan piutang adalah tidak tertagihnya piutang itu pada tanggal jatuh 

temponya. 

Semakin besar volume usaha koperasi, maka biasanya transaksi 

penjualan barang atau jasa secara kredit, akan cenderung meningkat, sehingga 

risiko tidak tertagihnya piutang menjadi semakin besar. Untuk memperkecil 

risiko tidak tertagihnya piutang ini, maka koperasi harus mengupayakan 

dilakukannya penjualan dengan mendorong para pelanggan untuk membayar 

tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo (Revrisond Baswir, 2000: 175). 

Sebagaimana bentuk-bentuk perusahaan lainnya, penyelenggaraan 

usaha koperasi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan modal keja. Modal 

kerja diperlukan dalam menunjang kelancaran kegiatan seperti membeli bahan 

baku, membayar gaji pegawai, membayar utang, membayar bunga dan 

kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan rutin koperasi. Prinsipnya adalah 

bahwa koperasi harus selalu berusaha agar uang yang telah dibelanjakan untuk 



membiayai berbagai kegiatannya, harus dapat kembali masuk ke dalam 

koperasi melalui penjualan barang-barang atau jasa yang dilakukannya. 

Dengan membandingkan modal kerja dari tahun ke tahun akan 

diketahui kenaikan/penurunan modal kedanya. Laporan perubahan modal 

kerja dapat digunakan untuk mengetahui apakah perubahan jumlah modal 

kerja ini sudah tepat/belum. 

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang diberi judul: "ANALISIS HUBUNGAN 

PERPUTARAN PERSEDIAAN BARANG, PROFIT MARGIN, 

TURNOVER OF OPERATING ASSETS DAN PERPUTARAN MODAL 

KERJA DENGAN RENTABILITAS EKONOMI PADA PKPRI 

WONOSOBO". 

 

B. Perumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut maka dapat ditarik 

suatu perumusan dari pokok permasalahan apakah perputaran persediaan 

barang, profit margin, turnover of operating assets, dan perputaran modal 

kerja mempunyai hubungan dengan rentabilitas ekonomi pada PKPRI 

Wonosobo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti 

kali ini mempunyai tujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara 



perputaran persediaan barang, profit margin, turnover of operating assets dan 

perputaran modal kerja dengan rentabilitas ekonomi pada PKPRI Wonosobo. 

 

D. Manfaat Penefitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Penulis 

a. Untuk menambah pengetahuan tentang masalah-masalah yang ada di 

koperasi secara langsung. 

b. Untuk membandingkan antara teori dengan praktek lapangan. 

2. Koperasi 

Untuk memberikan bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil 

dan dijalankan oleh koperasi dan untuk menentukan kebijakan dimasa 

yang akan datang. 

3. Pihak lain 

Sebagai bahan bacaan yang menambah pengetahuan baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung tentang ilmu manajemen. 

 

 

 

 

 

 

 



E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Bagian Awal: 

Bagian awal meliputi : Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, 

Halaman Persembahan., Kata Pengantar, Daftar Tabel, Abstraksi. 

Bagian Utama: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bagian pertama dani naskah skripsi adalah bab pendahuluan yang 

mana didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan sknipsi, 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian persediaan, 

pengertian perputaran persediaan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi penjualan, pengelolaan piutang, kebijakan 

manajemen piutang, pengertian modal kerja, arti penting 

manajemen modal kerja, pengertian koperasi, pengertian 

rentabilitas, faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya 

rentabilitas ekonomi, penelitian terdahulu. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang 

berisi kerangka pemikiran, definisi operasional terhadap variabel 

yang digunakan, hipotesis, jenis penelitian, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, metode analisis data. 



BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi gambaran umum koperasi, struktur organisasi, 

data keuangan, hasil penelitian dan pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian 

pembahasan skripsi, keterbatasan ataupun kendala-kendala yang 

dihadapi dalam penelitian, serta saran-saran yang perlu 

disampaikan baik untuk koperasi yang diteliti maupun bagi 

penelitian selanjutnya. 

 DAFTAR PUSTAKA 


