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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Koperasi merupakan sebuah organisasi yang bersifat sosial didalam 

inti asasnya merupakan kumpulan orang atau badan hukum dan bukan 

merupakan kumpulan modal, koperasi merupakan suatu organisasi yang dalam 

kegiatan usahanya memerlukan modal yang likuid. Dengan modal yang likuid 

akan memungkinkan koperasi untuk bekerja secara lancar, agar koperasi tidak 

mengalami kesulitan dalam menghadapi gejolak yang mungkin timbul karena 

perubahan lingkungan. 

Pada dasarnya setiap bidang usaha termasuk koperasi didalam 

menjalankan usahanya selalu membutuhkan dana atau modal kerja.Adanya 

modal kerja yang likuid sangat penting bagi kehidupan operasional koperasi. 

Dengan modal kerja yang ada kemudian dipergunakan seefisien mungkin 

supaya dapat mendatangkan keuntungan bagi koperasi. Dalam hal ini perlu 

diketahui apa yang sebenarnya dimaksud modal kerja. 

Modal kerja adalah dana yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan 

operasional sehari-hari. 

Sejalan dengan perkembangan usahanya, maka kebutuhan modal kerja 

koperasi pun semakin besar. Dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 

tentang perkoperasian dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal 

sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan 
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dan hibah, sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi 

lainya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan sumber 

lainya yang sah. Selain modal  sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat 

pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang 

ketentuanya diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan adanya modal ini 

kemudian timbul pemikiran kearah pengelolaan secara efisien. 

Dengan pengelolaan modal kerja yang efiseen diharapkan akan 

memberikan manfaat yang besar terutama bagi anggota. Dengan katalain 

tujuan koperasi untuk memajukan kesejah teraan anggota khususnya dan 

masyarakat pada umumnya dapat tercapai. Anggota-anggota dapat 

memperoleh laba atau SHU (sisa hasil usaha) lebih besar. 

Namun laba atau SHU yang besar belum merupakan ukuran bahwa 

koperasi itu telah dapat bekerja dengan efisien. Efesien baru dapat diketahui 

dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal 

yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut atau dengan kata lain 

menghitung retabilitas ekonominya. Dengan demikian koperasi seharusnya 

tidak hanya mementingkan usaha memper besar laba, tetapi juga usaha untuk 

mempertinggi retabilitas ekonominya. (Riyanto, 2002). 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil 

judul “Analisis Efisiensi Penggunaan Modal Kerja pada KPRI Merapi di 

Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali”. 
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B. Perumusan Masalah 

Modal kerja merupakan dana yang dapat dipergunakan oleh badan 

usaha dalam kegiatan operasional sehari–hari. Koperasi sebagai salah satu 

badan usaha dan dalam kegiatan sehari–hari harus mempergunakan modal 

kerja yang telah dimiliki secara ekonomis, sehingga dapat dicapai suatu 

tingkat efesiensi secara maksimal. Sesuai dengan hal tersebut maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

“Apakah modal keja pada KPRI Merapi telah dipergunakan secara efisien?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan modal kerja yang dikelola pada 

KPRI “Merapi “di kecamatan Selo kabupaten Boyolali. 

2. Untuk mencari solusi terbaik guna mengelola modal kerja yang efisien di   

KPRI “Merapi”Selo 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan 

melatih menganalisa permasalahan yang ada dalam perusahaan, dalam hal 

ini KPRI Merapi. 
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2. Bagi Perusahaan 

Merupakan bahan informasi dan laporan bagi pihak koperasi dan 

pertimbangan bagi pemimpin koperasi dalam rangka pengambilan 

keputusan dan pengelolaan modal kerja yang efisien. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi  

Bab I : Pendahuluan  

Bab ini diuraikan gambaran umum yang menjadi dasar 

dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II : Tinjauan Pustaka  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang efisiensi modal kerja, 

pengunaan modal kerja, arti pentingnya laporan keuangan, dan 

penjelasan umum tentang koperasi. 

Bab III : Metodelogi Penelitian  

Terdiri dari kerangka pemikiran, obyek penelitian, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, analisa data dan 

metodologi penelitian.  

Bab IV : Pelaksanaan dan Hasil Penelitian  

Bab ini berisikan tentang gambaran umum koperasi, data–data 

yang diperoleh dan pelaksanaan hasil penelitian beserta 

pembahasannya.  
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Bab V : Kesimpulan dan Saran  

Berisi tentang kesimpulan dan saran untuk perkembangan dan 

kelangsungan koperasi dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




