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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Perkembangan ekonomi yang berjalan demikian pesat mempengaruhi 

keadaan masyarakat yang semakin hari semakin sulit. Beberapa sektor usaha yang 

ada mengalami banyak kendala dalam mempertahankan kelangsungan usahanya 

yang terkadang mematikan kegiatan usaha tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan 

suatu badan usaha yang berperan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

dan makmur yang mengutamakan kesejahteraan bersama, sehingga tercipta suatu 

tatanan hidup yang selaras dengan UUD 45 khususnya pasal 33 ayat 1, dan bentuk 

usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. 

Koperasi mempunyai tujuan utama yaitu 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 

melakukan pengelolaan terhadap kas koperasi, yang diwujudkan dalam bentuk 

laporan keuangan. Laporan keuangan juga berguna untuk mengetahui hasil yang 

telah dicapai koperasi pada suatu periode akuntansi. Laporan keuangan tersebut 

berfungsi sebagai alat pemberi informasi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkannya. Peranan laporan keuangan sangat penting dalam mengukur 

perkembangan koperasi yang meliputi kemajuan dan kelancaran koperasi tersebut. 

Umumnya laporan keuangan koperasi dibukukan dalam buku Laporan 
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Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi yang dibagikan kepada setiap anggota 

koperasi pada Rapat Anggota Tahunan. Laporan keuangan yang dibuat umumnya 

berisi Neraca, Laporan laba rugi, dan Laporan-laporan pendukung lainnya seperti 

Laporan perincian piutang, Anggaran pendapatan dan biaya, Laporan keadaan 

permodalan Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung dan besarnya Sisa 

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

Laporan keuangan juga dapat di analisis guna memberikan informasi yang 

memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan posisi keuangan dan 

hasil operasi koperasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 

Melalui analisis laporan keuangan dapat diketahui kelebihan dan kekurangan yang 

terjadi pada suatu periode.  

Dalam menentukan perencanaan pada periode yang akan datang, salah 

satu metode yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan adalah analisis 

sumber dan penggunaan kas. Analisis sumber dan penggunaan kas dibuat karena 

kas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas koperasi baik 

langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan hampir semua transaksi 

usaha, dan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemajuan dan 

kelancaran koperasi oleh karena itu diperlukan perencanaan kas dengan mengatur 

dan mengusahakan supaya kas yang tersedia dalam koperasi mencukupi untuk 

membayar kewajiban koperasi kepada pihak ke-3 dan memenuhi kewajiban dalam 

kegiatan operasional koperasi. 

Kas adalah suatu unsur modal kerja yang paling tinggi tingkat 

likuditasnya. Oleh karena itu pengaturan jumlah kas merupakan masalah besar 
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bagi pihak manajemen dalam mengelola aktivitas koperasi. Hal itu berarti 

semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh koperasi akan semakin tinggi pula 

tingkat likuiditasnya, dalam artian bahwa dalam realisasinya terkadang kas 

melebihi anggaran. Hal tersebut mencerminkan adanya over investment dalam 

kas, artinya koperasi kurang efektif dalam mengelola kas. 

Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih judul, penulis ingin merinci 

adanya masalah yang dihadapi oleh Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota 

Bandung, khususnya jika koperasi mengalami kenaikan kas.  

� Anggaran bulan Januari sampai Desember 2006 terdapat kenaikan, tetapi 

secara keseluruhan pada pos-pos lain terdapat penghematan. Pos-pos lain 

yang melebihi anggaran antara lain : 

1.) Biaya keuangan, hal ini dikarenakan adanya pelunasan ke Bank setelah jatuh 

tempo yang akibatnya beban biaya bunga Bank yang tinggi. 

2.) Biaya penyusutan, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian dengan peraturan 

perpajakan dan saran dari Akuntan Publik. 

3.) Unit simpan pinjam, hal ini dikarenakan adanya utang yang tertunggak yang 

berasal dari anggota dan gaji yang menunggak dari para bendaharawan. 

Setelah diteliti adanya masalah-masalah tersebut, maka penulis dapat 

menganalisis sumber dan penggunaan kas yang dituangkan dalam Laporan Tugas 

Akhir ini, dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode 

akuntansi yaitu tahun 2005-2006. Dengan analisis ini dapat diketahui apakah kas 

dari suatu periode ke periode berikutnya mengalami kenaikan atau penurunan dan 

apa penyebab dari kenaikan dan penurunan tersebut.  
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Berdasarkan uraian diatas telah melatarbelakangi penulis untuk 

melakukan penelitian dan tertarik melakukan penyusunan Laporan Tugas Akhir 

dengan mengambil judul “ TINJAUAN ATAS ANALISIS SUMBER DAN 

PENGGUNAAN KAS PERIODE 2005-2006 PADA KOPERASI PEGAWAI 

PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG ” . 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Agar penelitian lebih terarah, maka punulis membatasi hal-hal yang akan 

diteliti sesuai dengan judul laporan tugas akhir. Batasan pembahasan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sumber penerimaan kas pada Koperasi Pegawai Pemerintahan  

      Kota Bandung. 

2. Bagaimana penggunaan kas pada Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota 

Bandung. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Tugas Akhir 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data dan 

informasi yang berhubungan dengan perumusan masalah agar dapat menganalisa 

laporan sumber dan penggunaan kas pada Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota 

Bandung guna memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian Diploma III 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 
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 Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui darimana saja sumber kas yang diperoleh dan di 

pergunakan untuk keperluan apa saja. 

2. Untuk mengetahui hasil analisis sumber dan penggunaan kas. 

3. Untuk mengetahui penyebab kenaikan dan penurunan kas dari dua periode 

akuntansi yaitu tahun 2005-2006. 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

Hasil dari penelitian akan penulis sajikan dalam bentuk laporan dan 

diharapkan mempunyai kegunaan bagi banyak pihak, diantaranya : 

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat memberikan pengalaman kerja bagi 

penulis atas keikutsertaan secara langsung pada Koperasi, juga untuk 

menambah wawasan dan membandingkan antara teori  yang telah didapat 

diperkuliahan  dengan praktek yang sebenarnya. 

2. Bagi Koperasi, sebagai bahan masukan dan informasi bagi koperasi dalam 

menganalisis sumber dan penggunaan kas dan dapat membantu koperasi 

dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi serta alternatif 

pemecahannya. 

3. Bagi Pembaca, penulis berharap hasil penelitian ini dapat di jadikan 

sumbangan pemikiran dan referensi di dalam penyusunan laporan tugas 

akhir dengan topik yang sama. 
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1.5  Metodologi Tugas Akhir 

  Metode yang digunakan penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir 

adalah Metode Deskriptif Analisis, yaitu metode penelitian yang tujuannya adalah 

untuk memecahkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan data-data yang telah 

diperoleh dan ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan gambaran yang 

jelas mengenai objek yang diteliti. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis 

ini menggunakan dua pendekatan, yaitu : 

1. Field Research 

Studi lapangan ini merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi atau data melalui observasi dan wawancara 

sehingga diperoleh informasi atau data yang pasti dan dapat dipercaya. 

a. Observasi Partisipasi 

Metode yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data 

melalui pengamatan langsung ke lapangan dengan mempelajari 

laporan keuangan. Penulis melakukan kerja praktik di Koperasi 

Pegawai Pemerintahan Kota Bandung. Penulis ditempatkan di bagian 

Akuntansi bersama pihak yang membantu yaitu Bapak Rosidi. 

Tujuannya untuk memperoleh data yang lengkap, diberikan arahan-

arahan dan bimbingan mengenai laporan keuangan di Koperasi 

Pegawai Pemerintahan Kota Bandung, serta penggunaan waktu yang 

lebih baik. 

 

 



 

 7 

   b.   Wawancara 

Merupakan komunikasi verbal semacam tanya jawab dengan Bagian 

Akuntansi untuk memperoleh data yang diperlukan terkait dengan 

objek penelitian. 

2. Library Research 

Suatu teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis, yaitu berdasarkan 

literatur catatan kuliah dan sumber-sumber informasi lainnya yang dapat 

menunjang dalam penyusunan laporan tugas akhir. Tujuannya untuk 

mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai dasar 

perbandingan dengan masalah yang akan di bahas dalam kerja praktik. 

 

1.6  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk memperoleh data informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada Koperasi Pegawai 

Pemerintahan Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Wastukencana N0.5              

( belakang ) yang dimulai pada tanggal 23 April 2007 sampai dengan selesai. 
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Adapun skema dari jadwal penelitian adalah sebagai berikut : 

Gambar 1 
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1. Observasi Awal      

2. Menyusun Outline      

3. Studi Lapangan      

4. Analisis Data      

5. Penulisan Laporan      

 

 


