
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan di Indonesia sekarang ini sedang di perioritaskan pada 

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

Kemajuan perekonomian suatu bangsa akan 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. Dalam situasi 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  nasiaonal dari  segala  

bidang  ekonomi. 

Pemerintah menetapkan UU RI No.25 Tahun 1992  tentang  perkoperasian  

Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  “Koperasi   adalah  organisasi  ekonomi  

rakyat  yang  berwatak  sosial  yang  beranggotakan  orang-orang  atau  badan  

hukum  koperasi  yang  merupakan  tata  susunan  ekonomi  sebagai  usaha  

bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan”. 

Dalam TAP MPR  No. IV/MPR/1978  dikatakan  bahwa  sistem  ekonomi  

politik  dan  hukum  di negara  Indonesia  memberikan  ruang  gerak  yang  

leluasa  bagi  kegiatan  koperasi.  Kemudian  diterangkan  lebih  lanjut  dalam  

ketetapan  MPR  RI No.II/MPR/1993  tentang  kebijakan  pembangunan  jangka  

panjang  kedua  bahwa  :  

“Koperasi  yang  merupakan  bagian integral  dari perekonomian  nasional,  

baik  sebagai  badan  usaha  maupun  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat.  

Pembangunan  diarahkan  untuk  mengembangkan  koperasi  menjadi  



 

semakin  maju,  semakin  mandiri  dan  semakin  berakar  dalam  

masyarakat  serta  menjadi  badan  usaha,  terutama  dalam  kehidupan  

ekonomi  rakyat, dalam  upaya  mewujudkan  demokrasi  ekonomi  

berdasar  Pancasila  dan  UUD  1945”. 

 

Dalam  kutipan  di atas  jelaslah  bahwa  kebijakan  pemerintah  dalam  

pembangunan  ekonomi  merupakan  dukungan  yang  besar  terhadap  jalannya  

kegiatan koperasi.  Selain  itu  agar  sektor  koperasi  lebih  berperan  dalam  

perekonomian  nasional,  maka  di  dalam  pembangunan  jangka  panjang  kedua  

koperasi  dibina untuk tumbuh dan berkembang  menjadi  lembaga ekonomi yang  

kuat. 

Koperasi  akan  berkembang dan  memiliki  kekuatan yang  handal  dan  

mampu  mempertahankan  eksistensinya  dalam  perekonomian  nasional apabila 

dilakukan usaha-usaha penanganan koperasi secara professional demi menjaga 

kelangsungan hidup koperasi tersebut. Didalam  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  dipercayainya  data  akuntansi,  

meningkatkan  efisiensi  usaha serta  mendorong  ditaatinya  kebijakan  pimpinan  

koperasi.  

Prosesmanajemen meliputi beberapa fungsi manajemen yaitu  

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan fungsi pengendalian. 

Fungsi  pengendalian  dan  perencanaan  merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat  

dipisahkan.  Perencanaan  dimaksudkan  untuk  menetapkan  tujuan  perusahaan  

secara  keseluruhan,  serta  memilih  tindakan  yang  akan  dilakukan  dalam  

pencapaian  tujuan  tersebut.  Sedangkan  pengendalian  ditujukan  untuk  

mengetahui  apakah  tindakan  yang  dipilih  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  

telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. 

Ukuran  yang  sering  kali  dipakai  untuk  menilai  keberhasilan  

manajemen  adalah  tingkat  keuntungan  yang  diperoleh  oleh  perusahaan atau 

koperasi yang  selalu  ditentukan  oleh  dua  hal  yaitu  penerimaan  kas  dan  



 

pengeluaran  kas.  Untuk  itu  diperlukan  pengelolaan  kas  yang  baik  untuk  

mencapai  keseimbangan  antara  penerimaan  dan  pengeluaran  kas. 

Keseimbangan  kas  perlu mendapat  perhatian  secara  khusus  dari  

manajemen  dalam pengeloaan  keuangan  agar  senantiasa  tersedia  jumlah  kas  

yang  memadai  guna  dapat  menjalankan  aktivitas  dengan  lancar. 

Keseimbangan  ini  diperlukan  untuk  menghindari  kelebihan  maupun  

kekurangan  kas  yang  terlalu  besar,  baik  kekurangan  maupun  kelebihan  yang  

terlalu  besar  akan  merugikan  koperasi.  Kekurangan  kas  dapat  menimbulkan  

perusahaan  sulit  memenuhi  kewajiban  jangka  pendek,  sedangkan  kelebihan  

kas   dapat  menimbulkan  timbulnya  dana  yang  tidak  terpakai  (menganggur).   

Dalam  menyusun  perencanaan  kas  tentunya  manajemen  memerlukan  

suatu  alat  teknik  yang  bisa  diandalkan  sebagai  dasar  pertimbangan  dalam  

pengambilan  keputusan,  salah  satu  pilihan  dari  alat  perencanaan  kas  tersebut  

adalah  anggaran  kas.  Anggaran  kas  merupakan  proyeksi  dari  seluruh  

penerimaan  dan  pengeluaran  kas  dimana  pelaksanaan  anggaran  kas  yang  

baik  dapat  dilihat  dari  hasil  perbandingan  kas  yang  akan  dianggarkan  

dengan  realisasinya.  Oleh  karena  itu  dalam  penyusunannya  dituntut  ketelitian  

dan  pertimbangan  yang  matang.    

Anggaran Kas KPKB pada tahun 2006, 2007 dan 2008 realisasinya 

mengalami kenaikan dari yang dianggarkan, hal ini dapat dilihat dari rincian 

anggaran 1 tahun Januari s.d Desember 2008 sebesar Rp 780.421.560,00 dan 

realisasi s.d Desember 2008 sebesar Rp 997.346.676,98 terdapat kenaikan sebesar 

Rp 216.925.116,98. 

Berdasarkan  uraian  di atas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  

penelitian  terhadap  penyusunan  anggaran  kas  dalam  bentuk  laporan  tugas  

akhir  yang  berjudul  “TINJAUAN  ATAS  PENYUSUNAN  ANGGARAN  

KAS PADA KOPERASI PEGAWAI  PEMERINTAH  KOTA  BANDUNG”. 

 

 

 

 



 

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  diidentifikasi,  untuk  tinjauan  dan  dianalisis  dalam  

laporan ini  adalah  sebagai  berikut: 

1. Bagaimana  prosedur  penyusunan  anggaran  kas  pada  Koperasi  Pegawai  

Pemerintah  Kota  Bandung? 

2. Bagaimana  realisasi  anggaran  kas  pada  Koperasi  Pegawai  Pemerintah  

Kota  Bandung? 

3. Bagaimana kendala dan solusi dalam penyusunan dan realisasi anggaran kas 

pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung? 

 

1.3 Maksud  dan  Tujuan  Kerja  Praktik 

Maksud  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  data  serta  informasi  

mengenai  anggaran  kas,  yang  dapat  membantu  penulis  dalam  penyusunan  

laporan  tugas  akhir  yang  merupakan  salah  satu  syarat  pada  pendidikan  

Program  Diploma  III,  Program Studi  Akuntansi  pada  Universitas  Widyatama  

Bandung. 

Adapun  tujuan  penulisan  laporan  tugas  akhir  ini  adalah  : 

1. Untuk  mengetahui  prosedur  penyusunan  anggaran  kas  pada  Koperasi  

Pegawai  Pemerintah  Kota  Bandung. 

2. Untuk mengetahui realisasi anggaran kas pada Koperasi Pegawai  Pemerintah  

Kota  Bandung. 

3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penyusunan dan realisasi 

anggaran kas pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan  Kerja  Praktik 

Dengan kerja praktik ini, penulis mengharapkan hasilnya dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

 

 



 

1. Bagi  Koperasi 

Penulis  berharap  penelitian ini dapat  menjadi  bahan  evaluasi  kegiatan  

koperasi,  khususnya  dalam  pengelolaan  kas  sehingga  menghasilkan  

anggaran  kas  yang  sesuai  dengan  perencanaan. 

2. Bagi  Penulis 

Penulisan  ini  dapat  menambah  wawasan  penulis  sendiri  mengenai  

penyusunan anggaran kas yang dilakukan koperasi,  dengan  membandingkan  

antara  teori  yang  didapat  dari  perkuliahan  dengan  kondisi  nyata  

dilapangan.  

3. Bagi  Kalangan  Akademis 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna untuk  

menambah  wawasan  ilmu  pengetahuan. 

 

1.5 Metodologi  Tugas  Akhir 

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah 

metode deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan, menyajikan serta menganalisa data sehingga diperoleh gambaran 

yang cukup jelas mengenai masalah yang dihadapi, kemudian ditarik kesimpulan. 

Penulis melakukan tinjauan penelitian pada Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota  

Bandung, sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Pengumpulan data dengan cara melakukan kerja praktik langsung di 

perusahaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Wawancara (Interview), yaitu melakukan tanya jawab dengan Bagian 

Keuangan serta pihak-pihak yang dianggap penting berkaitan dengan 

penyusunan laporan tugas akhir ini. 

b. Observasi, yaitu mengadakan kegiatan pengamatan langsung terhadap 

objek penelitian untuk lebih memahami kondisi perusahaan. 

c. Kerja praktik di perusahaan yang bersangkutan. 

 

 



 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian dengan cara mencari 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  Pegawai  Pemerintah  

Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Wastukancana No.5 (Belakang) Bandung 

Indonesia. Sedangkan waktu kerja praktik dimulai dari tanggal 7 Agustus 2009 

sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


