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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi atau lembaga dalam masyarakat modern seperti 

sekarang ini pasti memerlukan modal atau dana guna menjalankan 

aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Dalam era globalisasi sekarang ini, yang 

secara tidak langsung telah memasuki persaingan secara global. Perusahaan 

harus mempunyai keunggulan agar mampu bersaing, salah satunya dalam 

penggunaan modal kerja. 

Modal kerja sebagai salah satu sumber daya untuk melaksanakan 

kegiatan operasi perusahaan sehari- hari, yang lebih penting dibandingkan 

dengan permasalahan keuangan lainnya. Pengelolaan modal kerja tersebut 

dilakukan dengan system manajemen modal kerja  yang merupakan 

manajemen current account perusahaan yang meliputi aktiva lancar dan 

hutang lancar, oleh karena itu pengelolaan modal kerja merupakan salah satu 

aspek penting dari keseluruhan finasial manajemen. Pengelolaan tersebut 

harus dilakukan dengan efisien. 

Efisiensi modal adalah keberhasilan dalam mengelola modal kerja 

yang dapat dilihat dari penghasilan yang dapat ditukar untuk sejumlah modal 

kerja tertentu yang digunakan. Efisiensi modal kerja merupakan salah satu 

faktor yang mendukung kemampuan daya saing produk, maka perlu 

pengaturan kebijaksanaan terhadap penggunaan modal kerja secara efisien. 

Tujuan umum perusahaan secara umum adalah untuk memperoleh laba, 
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mempertahankan dan mengembangkaan usahanya. Kegiatan yang dibiayai 

modal kerja antara lain: pembayaran untuk pembelian bahan, upah, gaji 

karyawan dan macam- macam biaya lainnya. Manajemen modal kerja yang 

efektif menjadi sangat penting untuk pertumbuhan kelangsungan hidup 

perusahaan dalam jangka panjang.  

Efisiensi modal kerja akan dapat dicapai apabila perusahaan dalam 

kegiatan usahanya dapat menentukan dan menempatkan komposisi masing- 

masing aktiva sesuai dengan kegiatan perusahaan, sehingga tidak akan terjadi 

kekurangan modal dimana hal ini dapat menyebabkan terganggunya 

kelancaran operasionalnya. Disamping itu juga menjaga supaya tidak terjadi 

kelebihan modal karena akan menyebabkan modal kerja menganggur. 

Dengan menganalisa efisiensi penggunaan modal kerja akan dapat 

diketahui bagaimana kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh pihak 

perusahaan dalam mengoperasikan dana yang ada sehingga dapat diketahui 

tingkat efisiensi dari dana yang dioperasiakan, namun efisiensi tidak dapat 

dengan mudah diciptakan.  

Dalam analisa efisiensi penggunaan modal kerja diperlukan laporan 

keuangan, sehingga dapat membantu manajemen dalam membuat analisa 

untuk dasar penelitian efisiensi modal kerja. Laporan keuangan yang erat 

hubungannya dengan analisa ini antara lain neraca, laporan rugi - laba. 

Didalam neraca terdiri atas aktiva yang mencerminkan hasil keputusan 

investasi dan pasiva yang mencerminkan hasil keputusan pendanaan, 

sedangkan dari perhitungan rugi-laba dapat dilihat seberapa jauh efektivitas 
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penggunaan aktiva untuk mendukung penjualan dan seberapa efisien laba 

yang diperoleh dapat dipergunakan untuk memberikan imbalan kepada para 

pemilik dana dan sebagai sumber dana untuk investasi.  

Penelitian ini mengambil objek penelitian pada Koperasi Unit Desa 

Margomulyo di Jatiyoso, Karanganyar, karena peneliti tertarik untuk 

mengetahui posisi keuangan koperasi ini yang merupakan koperasi yang sudah 

maju dengan cara mengukur efisiensi penggunaan modal kerjanya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian 

dengan judul “ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL KERJA 

PADA KOPERASI UNIT DESA MARGOMULYO DI JATIYOSO, 

KARANGANYAR.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk mengatasi permasalahan modal kerja yang merupakan faktor 

penunjang dalam kegiatan- kegiatan koperasi, dalam mencapai tujuannya tidak 

hanya terbatas pada upaya untuk mendapatkan dana tetapi juga penggunaan 

dana itu harus dilakukan secara ekonomis sehingga dapat mencapai efisiensi 

yang maksimum. Berdasarkan urian diatas yang menjadi rumusan masalah 

sebagai berikut: 

“Apakah penggunaan modal kerja pada Koperasi Unit Desa Margomulyo di 

Jatiyoso, Karanganyar sudah efisien?” 
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C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis apakah KUD Margomulyo di Jatiyoso, Karanganyar 

telah menggunakan dana secara efisien. 

2. Untuk menganalisis besarnya penggunaan modal kerja pada KUD 

Margomulyo di Jatiyoso, Karanganyar tahun 2010 - 2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Koperasi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

atau informasi kepada KUD yang dapat digunakan sebagai bahan 

perimbangan didalam menentukan arah serta kebijaksanaan dalam 

menentukan modal kerja serta penggunaanya secara efisien. 

2. Bagi Penulis 

Sebagai kalkulasi dari penerapan teori- teori yang diperoleh 

dibangku perkuliahan dan melatih diri mencari solusi terhadap 

fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. 

3. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan bagi 

penelitian selanjutnya. 
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E. Sistematika Penelitian 

BAB I . PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II.  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas mengenai teori- teori yang menjelaskan mengenai 

masalah- masalah yang akan diteliti secara singkat. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, jenis 

data, dan teknik pengumpulan data.  

BAB IV. ANALISIS DATA 

Dalam bab ini membahas mengenai gambaran perusahaan, analisis 

pemecahan masalah yang telah ditentukan berdasarkan alat- alat dan langkah- 

langkah analisis sehingga bisa membawa kepada tujuan dan sasaran dari 

penelitian. 

BAB V. KESIMPULAN 

Dalam bab ini membahas mengenai pokok hasil analisis sedangkan dalam 

saran membahas tentang uraian yang berguna bagi perusahaan untuk 

perbaikan- perbaikan. 

 


