
 
 

 
 

BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1 Latar Belakanng 

 Tujuan dari koperasi adalah untuk mendapatkan laba yang optimal dalam 

rangka mempertahankan kelangsungan hidup koperasinya.lebih  mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan banyak sekali hambatan yang di hadapi koperasi tersebut 

adalah modal kerja yang ada di koperasi,. 

 Setiap usaha baik didalam bidang industry maupun dibidang perdagangan 

dan jasa lainnya akan selalu membutuhkan modal kerja. Modal kerja merupakan 

faktor penting bagi pertumbuhan suatu koperasi untuk membiayai kegiatan 

operasionalnya sehari-hari. Oleh karena itu, modal kerja merupakan masalah 

pokok yang harus diperhitungkan oleh pimpinan perusahaan dalam memulai 

kegiatan usahanya dan dalam menjalankan kegiatan operasi koperasi.   

 Sumber dan penggunaan modal kerja yang ada di koperasi tidak harus 

berjumlah besar. Jumlah modal kerja yang terlalu besar akan menyebabkan modal 

kerja tidak produktif dan akan menimbulkan dana yang mengganggur dan dapat 

menimbulkan kerugian bagi koperasi karena dana tersebut tidak dapat langsung 

digunakan oleh koperasi untuk memperoleh pendapatan. Modal kerja yang 

tersedia harus dapat melindungi koperasi dari kesulitan sehubungan dengan 

masalah keuangan sehingga koperasi dapat menjalankan kegiatan tanpa hambatan 

mencapai tujuan yang sangat penting bagi ketua untuk mengetahui keadaan 

keuangan koperasi serta menilai apakah modal kerja sudah digunakan secara 

efektif oleh koperasi 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dharma Karya Palembang 

yang berkedudukan dijalan mayor salim batubara No.59 Sekip Jaya palembang 

telah berdiri sejak tahun 1967 dengan anggotanya yang diperuntukan hanya untuk 

Pegawai Negeri( guru) koperasi ini menjalankan beberapa jenis usaha mulai dari 

unit jasa simpan pinjam, Tabungan Koperasi (Takop), Biro Perjalanan, UKM 

Mart dan Pelayanan Pembayaran Rekening Telepon, PLN dan PDAM., Dalam 



 
 

 
 

menjalankan kegiatan usahanya koperasi ini tidak lepas dari kegiatan penggunaan  

modal yang sangat dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. 

Mengingat  penitngnya modal kerja, maka Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

Dharma Karya Palembang perlu melakukan pengaturan dan pengelolaan modal 

kerja yang baik dan seimbang serta dilakukan secara efisien dan efektif  agar 

tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan semaksimal mungkin.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik membuat laporan akhir yang 

berhubungan dengan  Sumber dan Penggunaan modal kerja pada Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dharma Karya Palembang dengan judul 

“Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) Dharma Karya Palembang” 

1.2  Perumasahan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Sumber Modal Kerja pada Koperasi Pegawai  Republik Indonesia 

(KPRI) Dharma Karya palembang? 

2. Bagaimana penggunaan Modal Kerja Pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia(KPRI) Dharma Karya Palembang? 

 

1.3       Ruang Lingkup Pembahasan  

Lebih terarahnya pembahasan pada Laporan Akhir ini serta tidak 

menyimpang dari permasalahan yang ada. penulis memfokuskan pembahasan 

pada perhitungan analisis sumber dan penggunaan modal kerja, dalam hal ini 

penulis melampirkan data laporan posisi keuangan, dan sisa hasil usaha Koperasi 

Pegawai Republik Indonesia Dharma Karya Palembang. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.4  Tujuan Dan Manfaat Penulisan  

1.4.1  Tujuan Penulisan  

 Adapun tujuan penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut : 

1.  Mengetahui Sumber Modal kerja pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Dharma Karya Palembang. 

2.  Mengetahui Penggunaan Modal kerja pada Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) Dharma Karya Palembang 

 

1.4.2 Manfaat Penulisan  

 Manfaat penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut: 

1.  Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan 

dengan analisa laporan keuangan Koperasi mengenai sumber modal kerja 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

2. Sebagai masukan informasi bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

Dharma karya dalam penggunaan modal kerja  sebagai dasar pertimbangan 

pengambilan keputusan di masa yang akan datang.  

3. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan laporan akhir dimasa yang akan 

datang khusunya bagi mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri 

Sriwijaya Palembanng 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data  

 Dalam penulisan laporan akhir ini, sangat di perlukan analisa data yang 

akurat, objektif, dan mendukung sebagai bahan analisa studi kasus dalam 

menyelesaikan permaslahan yanga ada. 

 Data penelitian diambil dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 

Dharma Karya Palembang. Dalam penulisan yang dilakukan, penulis  

menganalisa data dengan metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data-

data laporan keuangan koperasi yang terdiri atas laporan posisi keuangan(neraca) 

dan laporan Sisa Hasil Usaha tahun 2014, 2015, 2016.  

Kemudian menganalisis data tersebut untuk mengetahui permasalahan yang ada 

dan mencari penyelasaianya.  



 
 

 
 

1.5.1  Jenis Dan Sumber Data  

 Jenis data yang digunakan menurut sumbernya seperti yang dikemukakan   

oleh Sugiyono (2010:195) adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data data yang langsung memberikan data kepada      

pengumpulan data. 

Data primer itu terdiri dari  

1. sejarah koperasi 

2. struktur organisasi koperasi 

3. pemabagaian tugas dan wewenang 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. 

  Data sekunder terdiri dari ; 

1.Sisa Hasil Usaha Koperasi 

2.Neraca Koperasi 

3.Daftar Aset Tetap Koperasi 

 

1.5.2` Teknik Pengumpulan Data 

 

 Teknik pengumpulan data Menurut Sugiyono (2010:194) yang dapat 

dilakukan adalah: 

1. Wawancara (Interview) 

     Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, seperti 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peniliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang  lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan 

diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report. 

2. Kuiesioner (Angket) 

Kuiesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan dan pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

3. Observasi 

Observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang 

diamati tidak terlalu besar. 

 

  Melakukan pengumpulan data pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) Dharma Karya Palembang, penulis melakukan beberapa metode 



 
 

 
 

pengumpulan data antara lain dengan metode observasi yang dilakukan dengan 

cara penulis adalah pengamatan langsung ke objek yang diteliti yaitu  Bagian  

Keuangan dari Koperasi, selain itu penulis juga melakukan metode wawancara 

untuk lebih memperjelas data-data yang diperoleh dari teknik observasi yang 

dilakukan dengan Pimpinan Bendahara dari Bagian Keuangan Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia (KPRI) Dharma Karya Palembang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar 

mengenai isi Laporan Akhir secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran 

hubungan antara masing-masing bab. bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-

sub secara keseluruhan. Berikut adalah sistematika penulisan yang terdiri dari 

lima bab, yaitu sebagai berikut 

Bab I Pendahuluan 

 bab ini penulis akan mengemukakan dasar permasalahan  yang 

akan dibahas, dengan urutan yaitu: latar belakang, perumusan 

masalah, Ruang lingku pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, 

Metode pengumpulan data, Jenis dan sumber data, Teknik 

pengumpulan data, Sistematika penulisan 

  Bab II   Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi landasan teori yang menguraikan secara singkat 

mengenai teori-teori yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pembanding. Teori-teori yang akan diuraikan mengenai pengertian 

koperasi, karekteristik koperasi,fungsi dan tujuan koperasi, prinsip-

prinsip koperasi, pengertian laporan keuangan, tujuan laporan 

keuangan, pengertian analisis laporan keuangan,Tujuan Analisis 

laporan keuangan, Metode dan teknik Analisis laporan keuangan,  

pengertian modal kerja, jenis modal kerja, sumber modal kerja, 

penggunaan modal kerja, pengertian Analisis sumber dan 

penggunaan modal kerja, tujuan analisis sumber dan penggunaan 



 
 

 
 

modal kerja, analisis kebutuhan modal kerja, analisis rasio 

keuangan, rasio efisiensi. 

Bab III  Gambaran Umum Perusahaan 

 bab ini penulis akan memberikan gambaran mengenai keadaan 

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dharma Karya 

Palembang, antara lain mengenai sejarah singkat koperasi, visi dan 

misi koperasi, struktur organisasi koperasi, uraian tugas,aktivitas 

koperasi, laporan keuangan. 

Bab IV Pembahasan 

Bab ini membahas  dan menganalisis mengenai analisis sumber dan 

penggunaan modal kerja, analisis neraca perbandingan, laporan 

perubahan modal kerja, laporan sumber dan penggunaan modal 

kerja, kebutuhan modal kerja, analisis rasio efisiensi.  

Bab V  Kesimpulan dan Saran 

Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara lengkap, pada 

bab ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang 

telah dilakukan, selanjutnya penulis akan memberikan masukan 

yang dapat bermanfaat bagi perusahaan. 

 


