
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perekonomian di Indonesia mempunyai tiga sektor utama yang 

menjalankan berbagai kegiatan usaha dalam kehidupan perekonomian.Ketiga 

sektor kekuatan tersebut adalah sektor negara, swasta dan koperasi.Dalam upaya 

meningkatkan perekonomian di Indonesia dan mencapai kedudukan ekonomi 

yang kuat, maka sangat diperlukan kerjasama antara ketiga kekuatan secara baik. 

Terciptanya suatu perekonomian yang baik juga mendukung terwujudnya 

kemakmuran rakyat pada suatu  negara, sehingga perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai dalam pasal 33 UUD 

1945 pasal 1 yang menjelaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Bentuk dari usaha perekonomian 

yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah badan usaha koperasi. 

Pengelolaan koperasi harus dapat dilakukan dengan baik agar dapat 

mencapai tujuan dan dapat menjadi koperasi yang mampu bersaing dengan bentuk 

usaha yang lain sehingga dapat mengcover perekonomian masyarakat di 

sekitarnya terutama anggotanya. Sehingga sangat diperlukan analisis dalam usaha 

perkembangannya, koperasi menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman 

untuk melaksanakan kegiatan usahanya, modal sendiri berasal dari simpanan 

wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman 

berasal dari koperasi lain, anggota, bank dan lembaga keuangan non bank. 
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Modal kerja memiliki peran yang sangat penting untuk operasional 

koperasi dalam menjalankan usahanya sebagaimana bentuk-bentuk perusahaan 

pada umumnya.Modal kerja merupakan aktiva lancar yang digunakan dalam 

kegiatan operasional dan selalu berputar dalam periode tertentu.Komponen modal 

kerja adalah semua aktiva lancar yang diharapkan dapat kembali menjadi bentuk 

asalnya dalam siklus kegiatan normal usahanya. Dengan demikian yang 

diperhitungkan sebagai modal kerja adalah kas dan piutang.Semakin tinggi tingkat 

perputaran modal kerja maka semakin cepat pula waktu pengembalian atas modal 

yang diinvestasikan. 

Pemberian piutang merupakan salah satu jenis kegiatan yang dilakukan 

oleh koperasi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya.Di 

dalam piutang tertanam sejumlah investasi koperasi yang tidak terdapat pada 

aktiva lancar lainnya.Untuk itu pengelolaan piutang memerlukan perencanaan 

yang matang sampai kembali menjadi aktiva lancar kas koperasi.Investasi yang 

terlalu besar dalam piutang bisa menimbulkan kecil atau lambatnya perputaran 

modal kerja, sehingga semakin kecil pula kemampuan perusahaan dalam 

meningkatkan volume penjualan.Akibatnya semakin kecilnya kesempatan yang 

dimiliki perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau SHU. 

Fenomena utama dalam operasional koperasi adalah kurang efektifnya 

dalam menggunakan aktiva secara produktif baik dalam pembiayaan operasional 

maupun pemberian kredit kepada anggota dan adanya perpindahan tugas anggota 

ke beberapa wilayah sehingga menyebabkan adanya piutang yang tidak tertagih 

yang dapat menghambat permodalan yang dimiliki sehingga menyebabkan tidak 
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terpenuhinya kebutuhan anggota dan menghambat perkembangan koperasi. 

Ketika permodalan yang dimiliki koperasi hanya sedikit maka akan menyebabkan 

rendahnya profitabilitas dan rentabilitas perusahaan. 

Rentabilitas yang tinggi lebih penting darikeuntungan yang 

besar.Rentabilitas yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal 

dalamsuatu perusahaan dengan memperbandingkan antara laba dengan modal 

yangdigunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang besar tidak 

menjaminbahwa perusahaan rendabel.Suatu perusahaan dikatakan rendabel bila 

perusahaantersebut mampu beroperasi secara stabil. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui 

secara lebih jauh mengenai perputaran kas,  pemberian piutang anggota dalam 

proses operasional koperasi dan hubungan keduanya dengan rentabilitas ekonomi, 

khususnya upaya mempertahankan dan mengembangkan usahanya, karena dengan 

mengetahui kondisi  modal  koperasi pada setiap periodenya. Maka dengan latar 

belakang tersebut, penulis menyusun penelitian Tugas Akhir dengan judul 

“ANALISIS RASIO KAS, PIUTANG DENGAN RENTABILITAS 

EKONOMI PADA PRIMKOPAL LANMAR SURABAYA” 

 

1.2 Penjelasan Judul 

Supaya tidak terjadi salah penaksiran dalam judul tugas akhir (TA), maka 

akan diberikan pengertian sebagai berikut : 

1. Analisis  

Kajian atas beberapa indikator penilaian terhadap beberapa aspek yang 

memiliki keterkaitan antara satu sama lain. 
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2. Rasio 

Analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan 

berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan 

keuangan 

3. kas 

Ukuran efisiensi penggunaan kas yang dilakukan  dalam operasional 

koperasi yang menggambarkan kecepatan arus kembalinya kas yang telah 

ditanamkan di dalam modal kerja. 

4. Piutang 

Sejumlah pinjaman berupa kas dan non kas yang diberikan kepada anggota 

yang terdaftar pada Primkopal Lanmar Surabaya dalam upaya membantu 

memenuhi kebutuhan anggota. 

5. Rentabilitas ekonomi 

Kemampuan suatu perusahaan menggunakan seluruh modal yang bekerja 

di dalamnya untuk menghasilkan laba. 

6. Primkopal Lanmar Surabaya 

Prima KoperasiTNI  Angkatan Laut Pangkalan Korp Marinir Surabaya 

merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian dan pengamatan 

tentang pengaruh tingkat permodalan terhadap pemberian piutang. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Mengingat  luasnya  permasalahan  yang  berhubungan  dengan  

perputaran kas, piutang dan rentabilitas ekonomi pada koperasi, maka  dalam  

pembahasan  ini  akan  dibatasi  pada masalah-masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana penerapan kebijakan siklus kas, prosedur pemberian pinjaman 

dan kebijakan sisa hasil usaha koperasi pada Primkopal Lanmar Surabaya? 

2. Bagaimana perhitungan rasiokas, rasio piutang dan rasio rentabilitas pada 

Primkopal Lanmar Surabaya? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan siklus kas, prosedur pemberian 

pinjaman dan kebijakan sisa hasil usaha koperasi pada Primkopal Lanmar 

Surabaya 

2. Untuk mengidentifikasi perhitungan rasio kas, rasio piutang dan rasio 

rentabilitas pada Primkopal Lanmar Surabaya 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis   

Sebagai  ilmu  pengetahuan  tambahan  untuk penulis  mengenai kas, yang 

digunakan untuk menjalankan operasional,  piutang dalam suatu badan 

usaha,  terutama  hubungan antara kas, piutang dan rentabilitas ekonomi. 
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2. Bagi koperasi 

Sebagai  bahan  informasi  pelengkap  atau  dapat  dijadikan  masukan  

sekaligus sebagai pertimbangan dalam upaya mempertahankan kekayaan,  

pemberian piutang kepada anggota dan penggunaan aktiva secara efektif. 

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Menambah koleksi perpustakaan STIE Perbanas dan sebagai acuan untuk 

penelitian selanjutnya, sehingga hasil penelitian yang dilakukan menjadi 

baik. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penulisan dan penelitian 

tugas akhir adalah sebagai berikut : 

1.6.1 Rancangan Penelitian 

Dalam penyusunan tugas akhir ini akan dibahas secara deskriptif mengenai 

perputaran kas, piutang dan rentabilitas ekonomi pada Primkopal Lanmar 

Surabaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

berdasarkan wawancara dan data sekunder berdasarkan data yang telah dimiliki 

oleh tempat penelitian, sehingga laporan yang dihasilkan berupa laporan data 

kuantitatif yaitu laporan hasil dari pengamatan di lapangan. 

1.6.2 Data dan Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut : 
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1.    Data Primer  

Merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  hasil 

observasi  dengan  melakukan  pendekatan kualitatif  yaitu  melakukan  

wawancara  secara  langsung  kepada pihak Primkopal Lanmar Surabaya. Adapun 

pertanyaan dalam wawancara yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana primkopal lanmar Surabaya mendapatkan sumber permodalan 

dalam menjalankan kegiatan operasional? 

b. Bagaimana perputaran kas pada primkopal lanmar Surabaya? 

c. Bagaimana prosedur pemberian piutang pada primkopal lanmar Surabaya? 

d. Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian piutang ? 

e. Berapakah dana plafon yang disediakan oleh primkopal lanmar Surabaya ? 

f. Barapa lama jangka waktu yang diberikan kepada anggota untuk 

mengembalikan pinjaman? 

2.   Data Sekunder  

Merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  dokumen-

dokumen  yang  ada  di Primkopal Lanmar Surabaya. Penulis  juga melakukan 

tinjauan  atas  studi  kepustakaan  mengenai permodalan dan pemberian piutang 

koperasi yang  tersedia  dalam  buku-buku,  jurnal-jurnal,  skripsi  atau tugas akhir 

sebelumnya yang ada di perpustakaan dan melalui internet. 

Teknik analisis data yang akan dilakukan untuk penelitian ini adalah 

deskriptif komparatif, yakni membandingkan hasil penelitian dengan teori yang 

telah diperoleh sebelumnya dari berbagai literatur. Langkah-langkah teknik 

analisis tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Mengamati sumber permodalan pada Primkopal Lanmar Surabaya. 

2. Menganalisa tingkat permodalan pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 

2016 di Primkopal Lanmar Surabaya. 

3. Menghitung rasio kas di Primkopal Lanmar Surabaya. 

4. Mengamati prosedur pemberian piutang kepada anggota 

5. Menganalisa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemberian 

piutang kepada anggota 

6. Menganalisa jumlah piutang yang diberikan kepada anggota setiap periode 

7. Menghitung perputaran piutang pada Primkopal Lanmar Surabaya 

8. Menganalisa jumlah piutang yang diberikan kepada anggota setiap periode 

9. Menghitung rentabilitas ekonomi pada Primkopal Lanmar Surabaya 

10. Menganalisa hubungan perputaran kas, piutang dan rentabilitas ekonomi 

pada primkopal lanmar surabaya 

11. Menarik kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan 

1.6.3 Batasan Penelitian 

Agar  pembahasan  lebih  mengarah  dan  tidak  menyimpang  dari  

pokokpermasalahannya, maka  ruang  lingkup  pembahasannya  hanya  dibatasi  

pada  uraian sebagai berikut: 

1. Objek  yang  diteliti  adalah kas, piutang dan laba selama 5 tahun terakhir 

yang tercatat dalam Primkopal Lanmar Surabaya . 

2. Subjek  dalam  penelitian  ini  merupakan  Bendaharawan  Primkopal 

Lanmar Surabaya. 


