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ABSTRAK 

 

Yunita Sari. 2015. 8323128378. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal 

Kerja Koperasi Serba Usaha Pegangsaan. Program Studi D III Akuntansi. Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  

Karya ilmiah ini memilki latar belakang atas sumber dan penggunaan modal 

kerja pada koperasi. Penulis melakukan penelitian memilki tujuan untuk mengetahui 

tentang penggunaan modal kerja pada koperasi serba usaha dan tingkat rentabilitas 

koperasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi lapangan, 

wawancara, dan data melalui studi pustaka. Dengan menggunakan laporan keuangan 

koperasi.  

Dari hasil penelitian dapat diketahui dengan analisis sumber dan penggunaan 

modal kerja bahwa penggunaan modal kerja pada tahun 2013 tidak digunakan secara 

optimal dan tidak efesien. Hali ini juga dilihat dengan tingat rentabilitas yang rendah 

yaitu 3,13%. Oleh karena itu koperasi harus bisa merencanakan untuk penggunaan 

koperasi dengan cara adanya presentase alokasi untuk setiap jenis usaha yang akan 

dijalankan oleh KSU Pegangsaan. 

  

Kata kunci : Sumber modal, Sumber dan penggunaan modal kerja 
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ABSTRACK 

 

Yunita Sari. 2015. 8323128378. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal 

Kerja Koperasi Serba Usaha Pegangsaan. Program Studi D III Akuntansi. Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  

 Scientific work it has the background over the sources and the use of 

capital employment in cooperatives. Whiter conducting reseaech for the purpose 

to find out about the use of working capital and the level of rentabilitas on 

cooperatives. Methods used significant result of this study is a descriptive analysis 

with quantitative, method through observation field, interview, and through the 

literature study. By using the financial report of cooperatives. 

 From the research identified with an analysis of the sources and the use of 

working capital that the use of capital employment in 2013 not used in an 

optimum manner and not efficient. This also viewed with the level of rentabilitas 

namely 3,13%. Hence cooperatives must be able to plan for the use of working 

capital cooperatives by means of the presence of the percentage the allocation of 

funds for every kind of business that would be run by cooperatives. 

 

Key words : A sources of capital, The sources and the use of capital employment 
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