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Di masa yang akan datang, masyarakat masih membutuhkan layanan 

usaha koperasi.  Alasan utama kebutuhkan tersebut adalah adanya dasar 
pemikiran ekonomi dalam konsep pendirian koperasi, seperti untuk 
meningkatkan kekuatan penawaran (bargaining positition), peningkatan skala 
usaha bersama, pengadaan pelayanan yang selama ini tidak ada, serta 
pengembangan kegiatan lanjutan (pengolahan, pemasaran, dan sebagainya) 
dari kegiatan anggota.  Alasan lain adalah karena adanya peluang untuk 
mengembangkan potensi usaha tertentu (yang tidak berkaitan dengan usaha 
anggota) atau karena memanfaatkan fasilitas yang disediakan pihak lain 
(pemerintah) yang mensyaratkan kelembagaan koperasi, sebagaimana bentuk 
praktek pengembangan koperasi yang telah dilakukan selama ini.   

Koperasi karyawan PT. Semen Cibinong (KopKar PT. SC) saat ini sedang 
mengalami kesulitan keuangan akibat kerugian yang diderita selama beberapa 
tahun terakhir ini, yaitu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Jika kondisi 
tersebut dibiarkan berlarut-larut maka kegiatan usaha KopKar PT. SC akan 
menjadi terganggu.  Sementara KopKar PT. SC membutuhkan sejumlah modal 
kerja yang cukup untuk memenuhi kegiatan operasionalnya agar koperasi 
tersebut tetap dapat beroperasi.  

Kerugian KopKar PT. SC bermula dari piutang tak tertagih atau piutang 
tidak lancar karyawan PT. Semen Cibinong dan tagihan pajak selama tiga tahun 
yang tidak terbayar, yaitu sejak tahun 1997 yang mengakibatkan koperasi harus 
menanggung denda yang diberikan oleh pihak pajak dalam jumlah besar. Selain 
itu, kerugian tersebut juga disebabkan oleh tidak beroperasinya beberapa unit 
usaha dan putusnya serta berkurangnya kontrak kerjasama dengan PT. Semen 
Cibinong. 

Kerugian  yang dialami koperasi sejak tahun 2000 juga mengakibatkan 
berkurangnya modal kerja sehingga perusahaan terhambat dalam melakukan 
kegiatan usahanya dan selanjutnya sulit dalam menghasilkan laba usaha untuk 
memperbaiki kondisi keuangan yang buruk. Sementara, kondisi KopKar PT. SC 
yang merugi membuat koperasi mengalami kesulitan dalam permohonan 
peminjaman dana kepada pihak bank untuk membiayai kegiatan operasionalnya. 

Salah satu upaya yang dilakukan KopKar PT. SC untuk menekan 
kerugian dan meningkatkan penghasilan agar koperasi tidak merugi di tahun 
berikutnya adalah dengan mengembangkan unit usaha yang ada. Untuk itu 
manajemen KopKar PT. SC harus mencari dan menentukan sumber pendanaan 
yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, baik yang bersumber 
dari internal maupun eksternal. Alternatif sumber dana yang paling 
memungkinkan bagi pemenuhan kebutuhan kerja tersebut antara lain adalah 
mengajukan tambahan kredit modal kerja kepada bank, menaikkan simpanan 
anggota dan melikuidasi unit usaha yang tidak atau kurang menguntungkan. 

KopKar PT. SC mengalami kerugian, yang sudah terlihat dari negatifnya 
nilai Earning Before Interest and Tax (EBIT). SHU KopKar PT. SC bernilai 
negatif, dengan begitu dapat dipastikan bahwa tidak ada satu pun bank yang 
mau memberikan kredit modal kerja kepada koperasi. Oleh karena itu perlu 
dilakukan analisis peramalan untuk mengetahui nilai EBIT KopKar PT. SC di 
tahun mendatang sebagai bahan informasi bagi KopKar PT. SC untuk 



selanjutnya digunakan dalam melakukan beberapa kebijakan manajemen 
terutama yang berkaitan dengan modal kerja. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang 
dihadapi KopKar PT. SC yaitu bagaimana kinerja keuangan KopKar PT. SC, 
bagaimana prospek EBIT KopKar PT. SC untuk 1 tahun mendatang dan sumber 
pendanaan apa yang tepat untuk mengatasi kebutuhan modal kerja agar kondisi 
KopKar PT. SC menjadi lebih baik. Tujuan penelitian ini mengetahui kinerja 
keuangan KopKar PT. SC, mengetahui prospek  EBIT KopKar PT. SC untuk 1 
tahun mendatang dan menganalisa sumber pendanaan yang tepat untuk 
mengatasi kebutuhan modal kerja agar kondisi KopKar PT. SC menjadi lebih 
baik. 

Penelitian ini telah dilaksanakan di  lokasi Koperasi Karyawan PT. Semen 
Cibinong, Cileungsi, Bogor pada bulan Juli 2005 sampai dengan bulan 
September 2005. Penelitian ini merupakan studi kasus dari masalah-masalah di 
KopKar PT. SC. Data yang dibutuhkan meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. 
Analisis data yang dilakukan meliputi analisis laporan neraca dan laba rugi yang 
terdiri dari analisis vertikal dan analisis horizontal, analisis laporan perubahan 
modal, analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, 
rasio aktivitas dan rasio profitabilitas, analisis peramalan keuangan dengan 
menggunakan analisis trend dengan alat bantu Minitab 13, analisis kebutuhan 
modal kerja berdasarkan perhitungan  modal kerja menurut Bank BNI dalam 
Purwandari (1994) dan analisis sumber pendanaan modal kerja guna memenuhi 
kebutuhan modal kerja KopKar PT. SC yang meliputi beberapa alternatif sumber 
pendanaan seperti mengajukan tambahan kredit modal kerja kepada bank, 
menaikkan simpanan anggota dan melikuidasi unit usaha yang tidak atau kurang 
menguntungkan 
 
 Berdasarkan analisis common size (vertikal) dan trend (horizontal) 
terhadap neraca, secara umum terlihat bahwa  kondisi keuangan KopKar PT. SC 
semakin memburuk dimana pada tahun 2001 hingga 2002, kerugian koperasi 
sempat berkurang namun pada dua tahun terakhir, yaitu tahun 2003 dan 2004, 
kerugian bertambah besar. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan 
manajemen koperasi dalam menambah aktiva lancar dan aktiva tetap untuk 
mengembangkan usahanya. Namun kebijakan tersebut dilakukan tanpa melihat 
kemampuan KopKar PT. SC sehingga dengan penambahan aktiva maka dapat 
mengakibatkan bertambahnya pula pasiva dalam jumlah yang besar terutama 
kewajiban jangka panjang.   
 Dari hasil analisis common size (vertikal) dan trend (horizontal) terhadap  
SHU dapat diketahui bahwa, kenaikan aktiva lancar dan aktiva tetap tenyata 
berakibat terhadap meningkatnya biaya operasi terutama pada dua tahun 
terakhir. Namun bertambahnya aktiva lancar dan aktiva tetap tersebut ternyata 
tidak diikuti dengan bertambahnya penjualan dan bahkan penjualan mengalami 
penurunan. Secara umum, komponen pendapatan dan biaya lain-lain di luar 
usaha juga menunjukkan penurunan dimana kenaikan biaya lebih mendominasi 
daripada kenaikan pendapatannya sehingga mengakibatkan bertambahnya 
kerugian pada koperasi yang pada tahun 2004 kerugian mencapai Rp. 
121.304.558. Kerugian tersebut disebabkan oleh menurunnya pendapatan 
karena berkurangnya pendapatan dari beberapa unit usaha seperti unit usaha 
photocopy dan unit toko Wakaseci yang tidak beroperasi, unit cleaning service  
yang berkurang kontrak kerjanya dengan PT. SC dan unit usaha kantin  yang 
tidak bekerjasama lagi dengan PT. SC.  
 Berdasarkan analisis perubahan modal kerja dapat diketahui bahwa 
secara umum modal kerja mengalami peningkatan. hal tersebut diakibatkan 



karena bertambahnya komponen-komponen pada aktiva lancar terutama piutang 
usaha yang disertai dengan bertambahnya komponen-komponen dalam 
kewajiban jangka pendek terutama denngan adanya hutang yang akan jatuh 
tempo dan bertambahnya simpanan sukarela. Namun, peningkatan pada aktiva 
lancar jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan kewajiban jangka 
pendek sehingg mengakibatkan bertambahnya modal kerja di setiap tahunnya.  
Sumber dana operasi secara umum mengalami peningkatan dan terutama 
disebabkan oleh adanya modal kerja baru yang diperoleh dari pinjaman secara 
kredit kepada Bank Yudha Bhakti. Sementara, penggunaan dana secara umum 
mengalami penurunan. Modal kerja terlihat mengalami peningkatan disebabkan 
oleh lebih besarnya nilai sumber pendanaan total dibandingkan nilai penggunaan 
dana.  
 Dari analisis rasio dapat diketahui bahwa secara umum kinerja KopKar 
PT. SC dikatakan buruk. Hal tersebut terlihat dari beberapa rasio yang tidak 
memenuhi syarat perbankan seperti Rasio hutang terhadap modal (DER), nilai 
EBIT negatif dan nilai profit margin negatif. Buruknya kinerja keuangan KopKar 
PT. SC juga terlihat dari semakin rendahnya beberapa rasio seperti rasio 
perputaran kas, rasio modal kerja sendiri  terhadap total aktiva,  rasio perputaran 
piutang, rasio perputatan modal kerja dan semakin tingginya rata-rata waktu 
pengembalian piutang. Rasio-rasio profitabilitas seperti rasio margin laba bersih, 
Rasio pengembalian investasi (ROI) dan rasio pengembalian modal (ROE) yang 
menunjukkan nilai yang semakin negatif turut menandakan bahwa kinerja 
KopKar PT. SC dalam keadaan buruk. 
 Berdasarkan hasil analisis peramalan dengan menggunakan metode 
analisis trend dengan alat bantu Minitab 13 pada tahun 2005 penjualan 
diramalkan akan naik 70,40% menjadi Rp. 7,537,390,000 sehingga prospek EBIT 
pada tahun 2005 diperkirakan akan bernilai positif, yaitu Rp. 3,502,452. Dari hasil 
analisis kebutuhan modal kerja diketahui bahwa jika penjualan diramalkan naik 
70,40% pada tahun 2005 maka KopKar PT. SC membutuhkan tambahan modal 
kerja Rp. 1,023,069,692  diluar kredit modal kerja yang telah diperoleh 
sebelumnya.  
 Pada tahun 2005 KopKar PT. SC belum memiliki kemampuan untuk 
melakukan tambahan pinjaman kredit kepada pihak bank karena tidak ada satu 
pun bank yang mau memberikan pinjaman sehubungan dengan nilai EBIT yang 
negatif pada koperasi di tahun 2004. Nilai EBIT diramalkan akan bernilai positif 
pada tahun 2005 sehingga berdasarkan simulasi perhitungan kebutuhan modal 
kerja tahun 2006 diketahui bahwa dengan asumsi penjualan meningkat 13,47% 
maka diperkirakan KopKar PT. SC mengalami kekurangan modal kerja Rp. 
2,499,123,604 dan memiliki leverage maksimal atau batas aman dalam 
peminjaman kredit kepada bank adalah senilai Rp. 25,343,357. Dari hasil 
simulasi dengan menaikkan simpanan pokok menjadi Rp. 35.000 dan simpanan 
wajib menjadi 15.000 dapat diketahui bahwa peningkatan simpanan tersebut 
dapat memberikan kontribusi dana Rp. 1,284,027,200 yang cukup untuk 
memenuhi kebutuhan modal kerja KopKar PT. SC. Unit usaha ATK 
menghasilkan nilai laba kontribusi yang negatif atau merugi senilai Rp. 1,439,380 
dan laba segmen dengan nilai negatif merugi senilai Rp. 1,452,295 untuk itu 
perlu dilakukan penutupan terhadap unit usaha tersebut agar nilai negatif SHU 
KopKar PT. SC berkurang menjadi Rp. 119,852,263.   
 Kepada KopKar PT. SC disarankan agar lebih berhati-hati dalam 
mengeluarkan beberapa kebijakan usahanya agar dilandasi dengan kemampuan 
yang dimiliki koperasi. Kebijakan menambah aktiva lancar dan aktiva tetap 
hendaknya perlu dipertimbangkan dengan matang dan disesuaikan dengan 
kondisi keuangan KopKar PT. SC karena jika salah bertindak akan membawa 



dampak yang lebih buruk terhadap kesejahteraan anggota dan kelangsung hidup 
Koperasi. Tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya, untuk itu 
KopKar PT. SC perlu meluruskan kembali niatnya dalam melakukan kegiatan 
usahanya dengan turut memperhatikan kesejahteraan anggotanya dan bukan 
hanya mengejar keuntungan semata dan mengabaikan nilai-nilai koperasi. 
KopKar PT. SC juga perlu memperbaiki dan mempertegas dalam penanganan 
piutangnya. Syarat-syarat kredit yang diberikan kepada pelanggan koperasi 
hendaknya tidak terlalu lunak dan disesuaikan dengan kondisi koperasi. Untuk  
memperoleh nilai EBIT yang positif sesuai dengan hasil peramalan pada tahun 
2005 maka KopKar PT. SC hendaknya memperbaiki dan meningkatkan 
kualitasnya baik dalam hal SDM, manajemen maupun produk dan jasanya agar 
kembali mendapatkan kepercayaan untuk melakukan kerjasama dengan PT. SC. 
KopKar PT. SC. Selain itu KopKar PT. SC  juga perlu berupaya untuk 
memperluas pangsa pasar dengan berusaha menjalin kerjasama dengan 
perusahaan-perusahaan lain. 
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