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1.1 Latar Balakang Pemilihan Judul 

Keberadaan koperasi di Negara Indonesia mempunyai arti dan peran tersendiri 

dalam aspek perekonomian Negara Indonesia. Koperasi sebagai badan usaha senantiasa 

harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan anggotanya agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan 

kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi 

rakyat, hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian 

disusun sebagai suatu usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. 

Banyak diantara usaha koperasi yang tidak mampu meneruskan usahanya yang 

disebabkan oleh kurang baiknya menganalisis dan tidak memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan usahanya dengan baik. Baik tidaknya koperasi tersebut dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dapat dilihat dari pengurus dan pengelola 

koperasi tersebut didalam melaksanakan analisis yang ada pada koperasi. 

Tujuan utama koperasi adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya, sesuai dengan tujuannya koperasi diharapkan 

mampu menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. Koperasi harus dikelola dengan 

sebaik-baiknya. Salah satunya dengan melakukan analisis laporan keuangan koperasi, 

yang diwujudkan dalam laporan keuangan. 

Sewajarnya 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 dalam mengukur perkembangan 

operasi yang meliputi kemajuan dan kelancaran koperasi tersebut. Umumnya laporan 

keuangan koperasi dibukukan dalam buku laporan pertanggungjawaban pengurus 

koperasi yang dibagikan kepada setiap anggota koperasi pada Rapat Anggota Tahunan 

(RAT). Laporan keuangan yang dibuat umumnya berbentuk neraca, laporan Sisa Hasil 

Usaha (SHU), dan laporan-laporan pendukung lainnya seperti laporan perincian piutang, 



laporan permodalan Koperasi PT. Taspen dan besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang 

diterima masing-masing anggota. 

Laporan keuangan yang telah dianalisis dapat memberikan informasi yang 

memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan posisi keuangan dan hasil 

operasi koperasi tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Melalui analisis 

laporan keuangan dapat diketahui kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada suatu 

periode. Hasil analisa laporan keuangan juga menjadi salah satu dasar dalam menentukan 

perencanaan pada periode yang akan datang. 

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 dipergunakan atau 

dibelanjakan. 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. Dana dalam arti sempit adalah sebagai kas dan arti 

luas adalah sebagai Modal Kerja. 

 Melalui laporan sumber dan penggunaan modal kerja, koperasi dapat melengkapi 

perangkat informasi perubahan posisis keuangan dan tingkat kesejahteraan perusahaan. 

Untuk itu modal kerja harus dapat dikelola dengan tepat oleh seorang manajer keuangan 

dari suatu koperasi agar tidak mengalami kesulitan atau menghadapi bahaya yang 

mungkin terjadi karena adanya krisis atau kehancuran keuangan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan kerja praktik tentang 

bagaimana cara menganalisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja suatu koperasi 

pada perusahaan dan penulis ingin mengungkapkan hasil kerja praktek dalam bentuk 

Laporan Tugas Akhir dengan judul: “TINJAUAN ATAS ANALISIS SUMBER DAN 

PENGGUNAAN MODAL KERJA PADA KOPERASI KARYA SEJAHTERA 

UTAMA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG BANDUNG”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Untuk lebih memahami mengenai masalah yang dibahas, penulis membatasi 

masalah yang diteliti sesuai dengan judul yang telah dibuat. Sehingga, peneliti lebih 

terarah pada sasarannya. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 



1. Bagaimana cara menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja di Koperasi 

Karya Sejahtera Utama PT. TASPEN (Persero). 

2. Bagaimana hasil analisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja pada Koperasi 

Karya Sejahtera Utama PT. TASPEN (Persero). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Maksud dari penelitian ini, dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam 

menyusun Laporan Tugas Akhir program D3 Fakultas Ekonomi 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui cara menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja di 

Koperasi Karya Sejahtera Utama PT. TASPEN (Persero). 

2. Untuk mengetahui hasil analisis laporan sumber dan penggunaan modal kerja pada 

Koperasi Karya Sejahtera Utama PT. TASPEN (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

Kegunaan dari tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah pengetahuan analisis laporan keuangan, mengetahui tentang 

perkoperasian termasuk sisa hasil usaha koperasi serta mendapat pengalaman yang 

berguna untuk menyusun laporan tugas akhir. 

2. Bagi Koperasi 

Dapat dijadikan bahan masukan untuk mengetahui informasi mengenai Sumber Dan 

Penggunaan Modal Kerja pada koperasi, sebagai alat analisis laporan keuangan, juga 

dapat digunakan sebagai salah satu informasi tambahan dan bahan pertimbangan atau 

dokumentasi untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. 

3. Bagi semua pihak dan terutama bagi rekan mahasiswa diharapkan bermanfaat dan 

dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan referensi tentang sumber dan 

penggunaan modal kerja koperasi. 

 

 

 



1.5   Metode Tugas Akhir 

1.5.1  Jenis dan Sumber Data  

 Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis melakukan pengumpulan data 

yang terdiri dari: 

1. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan staf yang 

berwenang serta mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan serta 

data mengenai uraian tugas. 

2. Data sekunder 

Adalah data yang berasal dari sumber lainnya yang diperoleh dengan studi lapangan. 

 

1.5.2  Teknik Pengumpulan Data 

Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 

adalah: 

1. Observasi 

Melalukan kegiatan, data dikumpulkan oleh penulisan dengan mengamati secara 

langsung terhadap objek yang ditinjau, guna memperoleh data dan informasi 

mengenai objek yang dibahas. 

2. Wawancara 

Dengan cara melakukan wawancara langsung dengan sumber data, penulis berusaha 

untuk memperoleh informasi yang akurat yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas. 

3. Studi kepustakaan 

Data diperoleh dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan secara langsung 

maupun tidak langsung atau dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas. 

 

1.5.3 Teknik Pengolahan Data 

Menggunakan data yang diperoleh dari laporan keuangan pada Koperasi Karya 

Sejahtera Utama PT. Taspen (Persero) yang meliputi neraca, Perhitungan Sisa Hasil 

Usaha (SHU), dan laporan-laporan pendukung lainnya seperti laporan perincian piutang, 



laporan permodalan Koperasi Karya Sejahtera Utama PT. TASPEN dan besarnya Sisa 

Hasil Usaha (SHU) yang diterima masing-masing anggota. 

 

1.6 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik 

 Kerja praktek ini dilaksanakan pada Koperasi Karya  Sejahtera Utama PT. Taspen 

(Persero) di Mustofa No.78 Bandung. Sedangkan waktu kerja praktik ini dilakukan mulai 

tanggal 6  Juli sampai dengan 6 Agustus 2009. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


