
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Koperasi melakukan analisis sumber dan penggunaan modal kerja 

bertujuan untuk mengevaluasi segala tindakan yang telah dilaksanakan sebagai 

bahan untuk mengambil keputusan. Kegiatan analisis modal kerja yang dilakukan 

adalah untuk dapat mengetahui dan memperkirakan kenaikan atau penurunan 

dalam modal kerja, sehingga dengan analisis yang dilakukan kegiatan koperasi 

dapat lebih efektif dan lancar. 

Setelah mengadakan penelitian atau pembahasan atas data atau informasi 

yang terkumpul serta dengan pengkajian ulang penulis laporan ini pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penyusunan laporan sumber dan penggunaan modal  kerja di Koperasi Kredit 

Borromeus menerapkan metode reversal method, yaitu :  

- Menyusun pos-pos neraca awal periode dan akhir periode atau neraca 

periode sekarang dengan neraca periode sebelumnya, dipisahkan antara 

pos-pos neraca bersaldo debit dengan yang bersaldo kredit. 

- Menentukan perubahan yang terjadi pada masing-masing pos, masukkan 

perubahan tersebut pada sisi debit atau kredit, kolom perubahan sebelah 

debit untuk mencatat kenaikan aktiva, penurunan hutang dan modal 

sedangkan kolom kredit untuk mencatat penurunan aktiva dan kenaikan 

hutang dan modal. 

- Menganalisa perubahan yang terjadi pada rekening atau pos-pos non 

current untuk menentukan alasan dan sebab perubahan tersebut dan 

menentukan pengaruh perubahan tersebut terhadap modal kerja, apakah 

merupakan sumber, penggunaan atau tak mempunyai pengaruh sama 

sekali.  

- Melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang tidak sesuai 

dengan transaksi yang sebenarnya. 



 

 

- Setelah diadakan penyesuaian maka langkah berikutnya adalah 

memindahkan perubahan-perubahan netonya. Perubahan pos-pos aktiva 

lancar dan hutang lancar dipindahkan kekolom”kenaikan atau penurunan 

modal kerja”, dengan cara sebagai berikut: jika pos tersebut mempunyai 

perubahan didebit maka kekolom kenaikan modal kerja, sebaliknya kalau 

pos tersebut mempunyai perubahan kredit maka dipindakan kekolom 

penurunan modal kerja. Perubahan pos-pos non current (aktiva tidak 

lancar, hutang jangka panjang dan modal) dipindahkan ke kolom 

“sumber dan penggunaan modal kerja”.  

2. Hasil analisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja, yaitu:  

a. Dari tinjauan hasil laporan keuangan di Koperasi Kredit Borromeus pada  

Tabel 4.1 tahun 2009 penggunaan modal kerja pada Koperasi mengalami 

kenaikan sebesar Rp. 4.764.111.561. 

b. Hasil analisis transaksi yang menyebabkan saldo-saldo pada rekening 

berubah selama periode tahun 2008 – 2009, antara lain: 

- Terdapatnya kenaikan bank sebesar Rp. 727.151.940 

- Adanya kenaikan piutang anggota sebesar Rp. 1.741.907.273  

- Adanya penurunan kas sebesar Rp. 260.189.928  

- Adanya kenaikan simpanan usaha sebesar Rp. 939.860.150 

- Adanya kenaikan peralatan kantor sebesar Rp. 16.749.000 

- Adanya kenaikan penyusutan gedung sebesar Rp. 11.112.300 

- Kenaikan penyusutan kendaraan sebesar Rp. 16.114.605 

- Adanya kenaikan amortisasi aktiva yang tidak terwujud sebesar                    

Rp. 8.325.325 

- Adanya kenaikan hutang jangka pendek anggota sebesar                               

Rp. 2.067.888.253 

- Adanya penurunan hutang jangka pendek lainnya Rp. 2.389.495 

- Kenaikan hutang jangka panjang sebesar Rp. 1.195.423.123, 

dikarenakan adanya kewajiban anggota dan non anggota   

  

 



 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang 

kiranya dapat menjadi masukan bagi Koperasi Pegawai Koperasi Kredit 

Borromeus, adapun saran tersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Agar koperasi kredit lebih menitik beratkan kepada simpanan anggota 

khususnya simpanan pokok karena lebih efisien dalam menggunakan kas agar 

jangan terjadi lagi penurunan kas di tahun yang akan datang. 

2. Koperasi harus selektif terhadap anggota yang akan mengajukan permintaan 

pinjaman kredit terutama kepada anggota yang baru yang mungkin akan 

menghadapi kesulitan dalam pengembalian pinjaman yang dapat mengancam 

kelangsungan hidup koperasi.  

3. Perlu adanya sanksi yang tegas kepada anggota yang menunggak, supaya 

melunasi piutang kredit uang tepat pada waktunya. Misalnya: mengirimkan 

surat peringatan kepada yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan 

tidak ada niat baik untuk memenuhi kewajibannya, koperasi akan melakukan 

penyitaan barang untuk jaminan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


