
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1  Simpulan 

 Bagi sebuah koperasi analisa terhadap laporan sumber dan penggunaan modal 

kerja sangat penting karena modal kerja ini sangat erat hubungannya dengan kegiatan 

operasi sehari-hari. Sumber dan penggunaan modal kerja untuk operasi adalah kenaikan 

atau penurunan modal kerja yang berasal dari hasil usaha atau transaksi-transaksi 

operasionalnya. Besar kecilnya sumber dan penggunaan modal kerja berasal dari operasi 

secara tidak langsung juga dipengaruhi atau tergantung pada besarnya laba atau rugi 

sebagai hasil operasi koperasi. 

 Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan atas data dan informasi yang 

telah dikumpulkan dan dikaji ulang oleh penulis dari bab-bab sebelumnya, penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Cara menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja pada suatu koperasi 

diperlukan data tentang neraca dan Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang 

diperbandingkan. Dalam menganalisis sumber dan penggunaan modal kerja pada 

koperasi Karya Sejahtera Utama PT. Taspen penulis menggunakan metode kertas 

kerja atau work sheet dimana setiap perubahan masing-masing pos unsur modal kerja 

dan perubahan modal kerja secara total diambil dari dua kolom terakhir sedangkan 

data sumber dan penggunaan modal kerja diambil dari kolom sumber dan penggunaan 

modal kerja. 

2. Sesuai dengan hasil dari analisis sumber dan penggunaan modal kerja pada koperasi 

Karya Sejahtera Utama PT. Taspen, diketahui bahwa modal kerja pada koperasi 

tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 40.516.964,48 yang disebabkan oleh 

beberapa macam faktor diantaranya adanya kenaikan utang lancar, seperti utang 

simpanan anggota atau sukarela, utang SHU tahun 2007, utang SHU pengurus tahun 

2007, utang jasa pengurus, dan utang asuransi jamsostek yang tidak diimbangi dengan 

kenaikan aktiva lancar seperti piutang uang, piutang cicilan kendaraan, piutang 



jamuan, piutang ATK dan perlengkapan kantor, piutang konsumsi, piutang fotocopy, 

dan piutang fotocopy dan laminating. 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis,  

penulis memberikan saran-saran kepada koperasi Karya Sejahtera Utama PT. Taspen, 

yaitu: 

1. Penggunaan terhadap modal kerja harus dapat ditekan, namun sumber pendapatan 

haruslah dioptimalkan agar tidak terjadi lagi penurunan modal kerja. 

2. Sebaiknya koperasi lebih tegas lagi dalam pemberian pinjaman kepada anggota dan 

bukan anggotanya agar tidak terjadi lagi penurunan modal kerja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


