
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pembangunan di Indonesia sekarang ini sedang diprioritaskan pada 

peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat agar lebih maju dan merata. 

Kemajuan perekonomian suatu bangsa  tercapai apabila bangsa tersebut mampu 

menghadapi segala hambatan-hambatan, kendala, kelemahan-kelemahan dan 

kekurangan yang dihadapinya dengan baik serta dibekali semangat dan motivasi 

yang ada. Sekarang ini merupakan masa yang penuh dinamika, dimana situasi 

perekonomian global yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi 

nasional, dimana suku bunga bank cukup berpengaruh ke berbagai aspek usaha, 

khususnya usaha koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan 

sebagai badan usaha yang ikut berpartisipasi menunjang permodalan usaha dalam 

meningkatkan aktivitas perekonomian dan berperan besar untuk membantu 

pemerintah dalam pembangunan nasional dari segalah bidang ekonomi. 

Pemerintah menetapkan UU RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian 

Indonesia yang menyatakan bahwa “Koperasi adalah organisasi rakyat yang 

berwatak sosial yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang 

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan”. 

Koperasi akan berkembang dan memiliki kekuatan yang handal dan 

mampu mempertahankan eksistensinya dalam perekonomian nasional apabila 

dilakukan usaha-usaha penanganan koperasi secara profesional untuk menjaga 

kelangsungan hidup koperasi tersebut. Di dalam kegiatan operasional koperasi, 

perlu dimiliki manajemen yang baik yaitu fungsi perencanaan dan pengendalian 

yang dijalankan untuk melindungi dan mengamankan aktiva perusahaan atau 

koperasi, menguji ketepatan dan dapat dipercayanya data akuntansi, 

meningkatkan efisiensi usaha. 



 

 

Tujuan utama koperasi adalah mengembangkan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan tujuannya 

koperasi diharapkan mampu minjadi sokoguru perekonomian indonesia. Koperasi 

harus dikelolah dengan sebaik-baiknya salah satunya dengan melakukan analisis 

laporan keuangan koperasi, yang diwujudkan dalam laporan koperasi. 

Sebagai suatu badan usaha koperasi harus membuat laporan keuangan 

untuk mengetahui hasil yang telah  dicapai dalam suatu periode. Hal ini yang 

membuat laporan keuangan  mempunyai peran yang sangat penting untuk 

mengukur perkembangan koperasi yang meliputi kemajuan dan kelancaran 

koperasi tersebut. Umumnya laporan keuangan koperasi dibukukan dalam buku 

laporan pertanggung jawaban pengurus koperasi yang dibagikan kepada setiap 

anggota koperasi pada rapat anggota tahunan. Laporan keuangan yang dibuat  

umumnya berbentuk neraca, laporan hasil sisa usaha, dan laporan-laporan 

pendukung lainnya. 

Salah satu alat yang dipergunakan untuk menganalisis laporan keuangan 

adalah dengan menganalisis sumber dan penggunaan dananya. Tujuan analisis ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan bagaimana dana tersebut 

dibalanjakan.hasil analisis ini dilaporkan dalam sebuah laporan keuangan yang 

disebut sumber dan penggunaan dana, melalui laporan ini dapat diketahui 

bagaimana koperasi menggunakan dana yang dimilikinya. 

Pada umunya dana diartikan sebagai kas dan setara kas atau modal kerja. 

Analisis sumber dan penggunaan dana dalam pengertian modal kerja 

menggambarkan suatu ringkasan sumber dan modal kerja dan perubahan unsur-

unsur modal kerja yang terjadi pada perusahaan atau koperasi selama periode 

tertentu. 

Berdasarkan hasil uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kerja 

praktik tentang bagaimana cara menganalisis laporan sumber dan penggunaan 

modal kerja pada badan koperasi dan penulis ingin menggungkapkan hasil kerja 

praktik dalam bentuk laporan tugas akhir dengan judul “Tinjauan Atas Analisis 

Sumber dan Penggunaan Modal Kerja pada Koperasi Kredit Borromeus”. 

 



 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Untuk mempermudah penyusunan laporan ini, penulis menentukan 

pembatasan masalah terlebih dahulu yang bertitik tolak pada latar belakang, 

maka masalah yang akan diindentifikasi, untuk tinjauan dan analisis dalam 

laporan ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara Menyusun Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

di Koperasi Kredit Borromeus? 

2. Bagaimana hasil Analisis Laporan Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

di Koperasi Kredit Borromeus? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Tugas Akhir 

Maksud penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam 

menyusun Laporan Tugas Akhir Program D3 Fakultas Ekonomi. 

 Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menentukan cara menyusun laporan sumber dan penggunaan modal 

kerja di Koperasi Kredit Borromeus? 

2. Untuk menentukan hasil analisis laporan sumber dan penggunaan modal 

kerja di Koperasi Kredit Borromeus? 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Dengan kerja praktik ini, penulis mengharapkan hasilnya dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Koperasi 

Dapat dijadikan bahan masukan untuk mengetahui informasi mengenai 

sumber dan penggunaan modal kerja pada koperasi, sebagai analisis 

laporan keuangan, juga dapat digunakan sebagai salah satu informasi 

tambahan dan bahan peritimbangan atau dokumentasi untuk meningkatkan 

pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. 

 

 

 



 

 

2. Bagi Penulis  

Dapat menambah pengetahuan analisis laporan keuangan, mengetahui 

tentang perkoperasian termasuk sisi hasil usaha koperasi, serta mendapat 

pengalaman yang berguna untuk menyusun laporan tugas akhir. 

3. Bagi Pihak Lain 

Dapat menambah pengetahuan sehingga dapat dijadikan bahan acuan atau 

reverensi dalam penelitian lebih lanjut 

 

1.5 Metode Laporan Tugas Akhir 

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir adalah 

metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data sehinga diperoleh 

gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang dihadapi, kemudian 

ditarik kesimpulan. Penulis melakukan tinjauan penelitian pada koperasi 

kredit boromeus, sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Pengumpulan data dengan cara melakukan kerja praktik langsung 

diperusahaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview), yaitu malakukan tanya jawab dengan bagian 

keuangan serta pihak-pihak yang dianggap penting berkaitan dengan 

penyusunan laporan tugas akhir. 

b. Observasi, yaitu mengadakan kegiatan pengamatan langsung tergadap 

objek penelitian untuk memahami kondisi perusahaan langsung. 

c. Kerja paktik diperusahaan yang bersangkutan.  

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian dengan cara melakukan referensi dan teori-teori yang 

relevan serta dijadikan sebagai dasar kriteria dalam membahas masalah 

yang akan ditemukan pada saat penelitian lapangan. 

 

 

 



 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Penulis melakukan kerja praktik pada Koperasi Kredit Borromeus yang 

berlokasi di Jalan Surya Kencana No. 2 Bandung. Sedangkan waktu kerja 

praktik dimulai pada tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


