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Pernasalahan utama yang dihadapi Koperasi Serba Usaha 'Tunas M u d s  Desa 

Kasang Barat Seiatan Kecamatan Batang Anai Rabupaten Padang Pariaman 

berkeciudukan pada perbatasan atltara Kabupaten Padang Pariaman den- ICotamadya 

Padang addah (a) belum dapat b e h p i n y a  kopemi dengan baik ddam 

memberdayakan anaota  yang ada, (b) belum dapai dikernbangkmnya usaha koperasi 

dengm baik, (c) b e l w  tertatanya dengau baik administrasi k~uangan, surd menywat ilan 

arsip yang ada, walaupirn saat ini kopetasi telah merniliki b d a n  ht~kurn. 

Program ini bertujuan agar E'SU Tunas Muds dapat lebih dapat memberdayakan 

anggotanya, sehingga KSU Tunas Muda ini benar-benar menjadi wdu wahana ekonomi 

rakyat Khalayak sasatan dari kesiatan ini adalah pengums, menejer, a n ~ o t a ,  dan kepala 

desa sebagai pembina KSU Tunas Muda, serta tokoh masyarakat di Desa Kasang Barat 

Selatan Kecamatan B a g  Anai Kabupaten Padan3 Pariaman. 

Pemecahan masalah yang dilakukan mtuk membantu pemecahau masalah l?SU 

Tunas Muda addah dengan mekberikan pendidikan dan pelatihan kepada khalayak 

sasaran. Hasil dan psmbahasan rnenunjukkan bahwa masyarakat Desa Kasang Barat 

Selatan rnempunyai sernmgat yang kuat untuk lebih rnemberdayakan KSU Tunas Muda 

hi, ha1 ini ditunjukkan oleh keseriusan dari pengurus, menejer, kepala desa sebagai 

pembina KSU Tunas Muda, dan tokoh masyarakat di Desa Kasang Barat Selatan 

Kecarnatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dalam mengikuti diskusi, demikian 

juga halnya den- anggota dalam pemberian penerangan dalam pemberday aan KSU 

Tunas Muda yang mereka rniliki. 
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SAMBUTAN KETUA LPIihl 

Diir ingi rasa syukur yang mendolam ke pada Allah SWT., kami 

menyambut dengan gernbira atas suksssnya Tim rnelaksanakan program 

Pengabdim K e p a d ~  Masyarakat yang merupakan realisasi dari satu sisi T r i  

Dh arma Perguruan Tinggi. 

Sesuai dengan tema pengabdian kepada masyarakat saat ini, 

"Pernberdhy~an masyr tdu t  di bi- pedidkm drvr &ommi p d f  

tmzsyrtrrrkat rn&p~~': maka pengabdi diharapkan tetap mempunyai 

komitmen dan kepedulitin yang tinggi untuk meningkatkon kualitos pcngabdian 

dimasa datang, yang dampaknya bisa menyentuh ke ajrata masyarakat 

rnenengah kebawah yang rnayoritaa butuh ulurcn tongan para ilmuwan 

berbagai disiplin dari Perguruan Tinggi, 

Peranan para pengobdi masyarakat dari Perguruan Tinggi dimasa yang 

ukan datang jclas scrnakin berrar sesuai dengan tultutan peningkatan kualitas 

SbM yang berpotensi untuk dikembangkan. 

Dm. Zukahar Adenan 
NIP. 130349640 



KATA PBNGANTAR 

Puji syukur kanli ahrriun keldirat Allah SWT ymg selalu membaikan ralninh 

dan karunia-Nya sehingp pelaksanaan dm l apom pelaksanaan k e p j h  pengabdian 

keparia masqarakat ini &pat diselesaikan. Kegiatun ini aMah 1lj1ui kepechzlian 

perguruon tinggi dalam melaksanalcan sdah satu tridhmna, yslitu pengabdim kepada 

maqamkaf. Kegiatm ini merupakzrn pengamaim d m  kaji tinddc ilmu dm teknologi ymg 

meliputi pendidikm dm pelayanan kepada rnasyaralcat yang mengarah kepada percepatan 

atan meningkatkan taraf'kehichlpan ekonomi masyarakat tersebut 

T e r l h a n ~ a  kegiatan pensabdian kepada rnasyarakat ini mdai dari penq~isrman 

proposal smq>ai kepada pelaksanaan addah be&& kerja sama y~lns baik antzaa q o t a  

tim kegiahn &ngan lembaga-lembaga ymg terkait Oleh karena itu kami mengucapkan 

terima kasih kepadx 

1. Bapak Ketua Len&aga Pmgabdian Kepada U~versitas Negeri Padang 

y a ~ ~  telah menyetujui izin pelaksamm kegi-1 ini. 

2. Bqak Kepala Desa Ka~ang Barat S e l a b  Kecamakm LRmbah h i  Kabupsltm 

Padand Pariaman beserta perang&rdnya yang telah membmtu pelaksanam kegiatan. 

3. Bapak dm Ibu Pen,gurus, A n ~ o t a  KSU Tunas M& dan pemdca rnasyarakat Desa 

Kasang Barat S e l h  yang ikut measukseskan kegiatan ini. 

Akhinlya kepada seluruh tim pelaksana kegiatan pagabdian kepda maspakat 

Universitw Negeri P&g kmi  ucapkan terima kasih h penghatpan &as 

k e s m g g h q  keuletan dan kerja sama yang baik dalam kegiahu ini. 

Ketua Pelalo3ana Kegiatan Pengabdim Kepada 
Masyadat Universitas Negeri Paking 

Drs. Syrm1wi1, MPd. 
Nip. 131 668 046 
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Dakm Usaha Pemberdayaan Koperasi Serba Usaha UTmas Madam 

Desa Kasang Earat SehtanKecamatanBatang Anai 
Kabupaten Padang Parfaman 

PENDAHULUAN 

A. Analisis Sitnasi 

Koperasi Serba Usaha "Tunas MU&' Desa Rasang Barat Selatan Kecanialan 

Batmg Anai Kabupaten Padang Pariaman berkedudukan pada perbatasan mtara 

Kabupaten Padang Pariaman dengan Kotamadya Padang. Desa Kasang Barat Selatan 

sampai sad ini adalah salah satu desa binaan dari bmbaga Pengabdian Kepada 

M;lsyarakat Universi tas Negeri Padang. Dalm ha1 ini Lembaga Pengabdian Kepada 

Masyarakat berusaha untuk melakukan pembinaan dan pengembangan desa ini dalam 

berbagai sektor sehingga dapat rnenjadikannya lebih mandiri dan berpotensi untuk 

dapat Iebih b e r k e m b q  pada masa yaug a h  dahng. 

kfasyarakat Desa ICasang Barat Selatan pada urnumnya melalcukan usaha dm 

kegiatan mayoritas di sektor pertanian, den- kegidan utama adalah bercocoktanam 

ubi kayu (ketela polion) dnn padi set-ta tnmbak h air tawar. Unhk dapat mengolah 

lahan pertanian berupa ubi kayu dan pa& serta tarnbak dengin baik dan teratur serta 

tersedianya sumber daya pekerja yang d w p ,  maka dibentuklah oleh r n a s y d  

kelompok-kelompok tani. Tujuan utama dari pembentukan kelompok tani adalah 

untuk memperlancar kegiatan pertanian Kelompok-kelornpok tani yang didirikan 

oleh masyarakat adal ah Kelomp ok Tani Pinang Jaya., Kelompok Tani Tanjung Indah, 

dan Kelompok Tani Sungai Pinang Dengan dipelopori oleh Kelompok Tani Sungai 

Pinang maka diusahakan pembentukan koperasi sebagai wadah untuk membantu 

mereka dalam penyediaan keperluan pertanim mtuk masing kelompok tani. 

Berdasdan usaha dari Kelompok Tani Sungai Pinang sebagai pelopor 

pendirian koperasi maka disetujui koperasi itu dengan nama Koperasi Serba Usaha 

(KSU) "Tunas Muda". Pendirian koperasi ini juga rnendapabn dukungan dari 

kelompok-kelompok tani yang laimya pada daerah ini. Sebagai ujud dukungannya, 

maka seluruh anggota kelompok tani menjadi anggota KSU Tunas Muds dan 

maaywakat di s e k i k  daerah dm desa Kasang Barat Selatan jugn diberikm 

kesempatan untuk rnenjadi anggota Dengan kejasama anggota dan pengurus KSU 



Timas Muda dan juga dibantu oleh tirn dari Lembaga Pengahdian Kepada. Mqam'rat 

Universitns Negeri P h 8  rnaka diberikan suatu pelafihrm bappimnnn untuk lebih 

memberdayakan koperasi ini dm mhk mendapatkan badan huhm koperasi. Berkat 

usaha tersebut, maka pada bulan Desernber 1999, KSU Tunas Muda ini d a h  resmi 

memiIikc badan h d m .  Pada saat pendirian koperasi dan pengusulan pembentukan 

baclan hukurn koperasi usaha yang diusulkan adalah berupa simpan pinjam, 

penyaluran dana KUT (kredit usaha tani), toko atau w-anmg serba ada (waserda) dan 

penyediaan pupuk dan obat atau sarana produksi pertmian (saprotan). 

Namun sampai saat ini (bulan Oktober 2000) baru unit usaha simpan pinjam 

ymg dapat dilaksandcm oleh KSU Tmas muda ini, s e h m  unit usaha lairmya 

belurn dapat direalisir. Usaha simpan pinjam tersebut baru dengan modal yang berasal 

dari Jarinsan Penpmanan Sosial (JPS) yang disdukm k q d a  Koperasi dan dma 

dari angqota Sedangkan dzri dma lain misalnya dari bank, badan usaha milik n e g m  

dan lembaga keuangan lainnya belum dapat diusahakan. Disisi lain masyarakat Desa 

Kasang Barat Selatan dan sekitarnya menginginkan agg koperasi ini mdah dapat 

menjalankan unit usaha lain sesuai dengm rwcana kegatan yang ada Usaha tersebut 

adalah peqaluran kredit usaha tani yang sad ini bemama proyek ketahanan pangan 

(PKP), pengadaan pupuk dm obaf-obatan dm toko serba arla 

Berdasarkan situasi di atas, kelihatan bahwa KSU Tunas Muda desa Kasang 

Barat Selatan ini belum dapat memberdayakan dirinya untuk menjadi suatu koperasi 

serba usaha sepenuhnya Koperasi ini juga belurn dapat menjadi rmatu wahana 

ekonomi bagi rnasywakat yang ada di sekitamya Untuk itu perlu diusahakan agar 

koperasi ini lebih dapat diberdayakan yaitu melalui penincqkatan dan pengembangan 

unit usaha koperasi sehingga benar-benar menjadi suatu wadah ekonomi masyarakat. 

Oieh karena itu koperasi ini perlu imtuk men& kembali administrasi, akmtansi akm 

pembukum, dan rnen'q,i&an atau menjdankan usaha seperti yang telah disebutkm 

ddam anggaran dasar dan anggarm rumah tangga koperasi ini. 

B. Tinf auan Pustaka 

1. Pengertian Kopcirasi 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa 

perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha benarna berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. Lebih lanjut dalarn penjelasan fasal tersebut dikemukakan bahwa 

kemakmuran yang diutarnakan adalah kemakmuran masyarakat bukan 

kernakmuran orang-seorang atau pribadi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut 



maka koperasi rnerupakan suatu pilihan yang cocok untuk bangun usaha ekonomi 

y q  sesuai dengan Undang-Undang Dwar 1945. Koperasi menurut Undang- 

U n d w  Perkoperasian No 25 tahm 1992 didefmisikan sebagai sebuah badan 

usaha yrmg beranggotakan orang-orang atau badan hukurn koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya b e r d a s d w  prinsip koperasi sekal igus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluarpaan D e n p  demikian d q a t  

dinpatakan bahwa koperasi ssbagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai 

badan hukurn berperan serta untuk mewujudkan ma- yang maju, adil dan 

makmur berlandaskan Pancaxila d m  UlTD 45 dalm tata perekonomim naxional 

yang dimm seb@ usaha bmma berdaszrkm atas asas kekeluxpm clan 

demokasi ekonomi. 

Dalam rangka menumbuhkembangkan koperasi sebagai wadah ekonomi 

rdyt, maka pemerintah rnelalui undmg-undan~ berusaha untuk melindungi, 

membangun dan sekaligus mengabvasi. Menyadari koperasi sebagai wadah 

ekonomi rakyat tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 

Tentang Perkoperasian No. 12/1967 dan kemudian lebih disempurnakan d e n p  

Undq-Undang Koperasi No. 25/1995. D i dalam undang-undang ini dijelaskan 

tentang landasan, asas, tujuan, fungs i, peran, prinsi p koperasi sampai k e p d a  

pembentukan, keangotaatl, orgmisasi, modal, lapangan usaha, pembinaan 

koperasi dan lain-lain Harapan pemerintah adalah scmoga koperasi dapat menjadi 

alat ekonomi yang dapat mengembmgkan potensi ekonomi rakyat dalarn 

mewujudkm kehidupan demokmsi ekonomi ymg mempunyai ciri demohsi ,  

kebersamaan, kekeluarCqaan, dan keterbukaan. Harapan pemerintah ini adalah 

untuk mewujudkan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat dan menjadi 

sokogm ekonomi na.iona1. LTnhlk itu pemerintah rnelalui kantor departemen 

koperasi berusaha untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang 

bagaaimana ~ m b k  leb ih rnemberdayakan koperasi se hingga menj adi koperasi yang 

mandiri dan kuat. 

2. Pemberdayaan Koperasi 

Untuk dapat koperasi 1 ebih berkembang dan sekaligus sebagai sokoguru 

ekonomi naxional, maka koperasi perlu untuk lebih memb- dirinya sendiri 

s e h i n ~ a  menjadi lebih kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi. Prinsip 

koperasi rnerupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

berkoperasi. Prinsip ini sekaligus dalam mewujudkan dirinya sebagai badan usaha 



dar: sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Oleh karena 

itu d i d a h  suatu prinsip koperasi yaitu (1) k e q o t a a n  bergifat rmkarela dan 

t d u k a  Hal ini mencerrninkan bahtva keanggotaan koperasi bukan dipaksakan 

clan terbuka bagi setiap orang, (2) pengelolaan dilakukan secara demokrasi, (3) 

pembagian sisa hasil usaha d i l W a n  secara adil sebanding den- besarnya 

usaha masingmasing a n ~ o t a ,  (4) pemberian balm jasa yang terbatas tehadap 

modal dan (5 j kemandirian. Di dalarn kemandirian itu mengandung pengertian 

dapai berdiri sendiri yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, 

keputusan kernampuan, clan usaha sendiri. Dalm ha1 ini terdapat suatu otonomi, 

tanggung jaw*, swadaya, berani mernpertanpgmgjav~abkan perbuafrm sendiri, 

dan bertindak untuk rnengelola diri sendiri. 

Dengan prinsip ini maka koperasi akan dm harus bisa untuk 

memberdayakan dan mengusahakan kegiatan secara bebas dan rnandiri, tanpa 

bantuan orang lain. Maju mundur s u b  koperasi itu sepenuhnya twptung  

kepada anaota  koperasi. Para pengums dan mggota koperasi hams dengan 

berani untuk dapat mengembaagkan dirinya sehin-gp semua sektor yang ada 

dapai untuk lebih dikembangkaa 

Dalam rangka untuk lebih memberdayakan d m  rnengembmgkan koperasi, 

maka koperasi dapat melaksanakan pendidikan perkoperasian dan kerja sama 

antar k o p m i .  Pendidikan perkoperasian diarahkan kep ada pengembangan 

surnber daya yang ada, baik itu sumber daya a n ~ o t a  maupun sumber daya 

P ~ ~ L ~ J S .  P e n p u s  dan angota perlu untuk mendqatkan pengetahuan melalui 

pendidikan perkoperasian sehinma memiliki wawasan yans luar tentang 

berkoperasi. Pendi&an perkoperasian ini juga sekaligus dalam rangka 

meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan angota, dan mernperhat 

solidaritas dalam mewujucfkan tujuan koperasi. Sedmgkan kerja sama antara 

koperasi dirnak~idkan umhk lebih mernperluas dan meningkatkan wilayah ke j a 

dari koperasi yang ada, misalnya dari tingkat desa, ke kecamatan, kabupaten, 

Propinsi, atau negara Kerja sama ini juga dalam ra@a me~vujudkan perluasan 

dari tingkat lokal, ke regional, nasional d m  internasional. 

3. Pengembangan Usaha Koperasl 

Usaha koperasi terutama diarahkan kepada bidang usaha yang berkaitan 

langsung dengan kepentingan anggota baik yang menunjang usaha maupun untuk 

kesejahteraan. Dalam ha1 ini rnaka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan 



secara produktif, efektif dan efisien ddam mti koperasi rnempunyai kernampuan 

untuk m e w u j u ~ ~  pelayanm waha yang dnpat meniagkatkan nilai h b a h  dm 

manfaat yang sebesar-besamya bagi anggota dengan tetap mempertimbangkan 

untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar (Undang-Undang Perkoperasian 

No 25/1992). 

Untuk dapat mewuju&an pm~n~bangm unit usaha di atas, nlaka 

koperasi harus dqat  bansaha secara luwes dalam setiap sektor ekonomi yang 

adz Jika tersedianya kelebihan kernampuan, baik bempa m b e r  daya maupun 

clana, maka koperasi clapat m e m a n f h  dengan bukan anggota koperavi dengan 

tujuan untuk meningkatkan sMa ekonomi koperasi dan sekaligus memperbesar 

volume kegiatan dan menekan biaya produksi. Semua usaha ini selurubnya adalah 

untuk manfaat para anggota dan mernasyarakatkan koperasi. 

Sesuai dmgan tujum di atas, maka koperasi dapat mengemban* unit 

usahanya ke sektor produksi, pengadaan pup& dan obat-obatan, pelayanan dan 

lain-lain. Koperasi dapat rnewujudkan usahanyz dalarn sernua sektor dan 

kehidupan ekonomi rakyat Beberapa jenis pengembangan usaha yang dapat 

dilakakan oleh koperasi itu adalah: 

a. Usaha Simpan Pinjam. Usaha koperasi tersebut adalah dalarn rnengfiirnpun 

dana dan menyalurkm dana meldui ke,qintan usaha simpm pinjam dari dan 

untuk mggota koperasi dan bukan anggota kopemi atau kopemi laimya 

b. Warung Serba Ada Usaha ini dalarn rangka rnenyediakan kebutuhan harian 

dan kebutuhan pertanian anggota kopemsi dan rna syda t  di sekitarnya 

c. Usaha penyaluran kredit dari lembqa keuangn (bank dan koperasi), 

pemerintah, dan BUMN. Usaha ini digunakan sependmya bagi kepentingan 

dan kesejahteraan angg~ta koperaqi. 

d Pengadaan alat-alat pertanian (Saprotan). Usaha ini @at dilakukan dengan 

pengadaan pupuk dan obat-obatan untuk kepentingan anggota koperasi. Unkk 

koperasi dapat melakukan kerjasarna dengan sektor ekonorni lairmya, baik 

pemerintah rnelalui lembaga resrni, wasta ataupun BUhlN. 

e. Saprodi. Usaha ini adalah untuk menyediakan dan mendirikan sentra industri 

dan pelayanan jasa Hasil dari usaha ini akan dijual rnelalui koperasi. 

f Pemberian pelayanan jasa, misalnya mgkutan, warung telepon dan 

sebagainya 

Usaha pengembangan yang d i l d c a n  sepenuhnya adalah untuk 

kepentingan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat koperasi. Pengembangan 



usaha ini d m  dapat mewujudlran k o p m !  sebagai matu badan waha ymg 

mandiri dan mampu untuk menolong dirinya sendiri. Sehingsja akhirnya kopemi 

benar-benar menjadi wadah ekonomi kerakyatan dm digunakan sepenuhnya 

untuk kesejahteraan rakyat bauyak. 

Perurnusan Masalah 

Bardasarkan analisis situasi d m  tinjauan pustaka di atas, maka dapat 

dikemukakan bebaapa pennasalahan yang dihadapi oleh KSU Tuna5 Muda ini. 

Pernasalahan tersebut dinm~uskm sebagai berikut: 

a Apakah l?SU Tunas Muda telah dapat menjadi wahana ekonomi pada desa 

Kasang Barat Selatan? 

b. B @ m d a h  usaha y m g  h s  dilakukan oleh pengzlrus dm q o t a  KSU 

Tunas Muda untuk dapat lebih mmberdqakan koperasi? 

c. Bqaimanakah usaha yang dapat dilakukan oleh pengurus dan anggota KSU 

Tunas hrluda unhk dapat mengembangkan usaha koperasi? 

II. TUJCJAN DAN MANFAT KEGZATAN 

A. Tujuan Kegiatan 

Sesuai dengan pennasalahan yang dikernukakan di atas, maka tujuan yang 

diharapkm dalam kegiatan Pengabdim Kepada Masyarakaf ini adalah untuk 

rnengetahui: 

a Peranan dan fungsi KSU Tunas hfuda sabagai wahana ekonomi pada dasa E<asang 

Barat Selaian. 

b. Usaha yang hams dilakukan oleh penfiurus dan ansota KSU Tunas Muda untuk 

dapat lebih memberday;ikan koperasi untuk masa sekarang clan &an datang. 

c. Usaha-usaha q a  saja yans hams dilakr.ikan oleh pengurus dan anggota KSU 

Tunm Riuda untuk dqat  mengembandran usaha koperasi atau usaha yang sesuai 

dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disetujui bemama. 

2. Manlaat Kegiatan 

Berdasarknn tujuan di dm, maka n~anfaat p g  diharapkan dalanl kegatan 

pengabdian kepada masyarakat pada YSU Tunas Muda ini adalah untuk: 



a. Menjadikan KSU Tunas Muda dapat memainkan peran dan fimgsinya sebagai 

wahana ekonomi parla desa Kasmg Barat Szlatan yang dapat membantu 

r n q ~ m h i t  di s e k i t q r a  secara urnmnya d m  anggota koperasi khususnya 

b. Membantu pengurus dan anggota KSU Tunas Muda untuk dapat lebih 

memberday&= koperasi unt& nasa sekarang dan aka  d m  

c. Membantu penLprus dan anggota KSU Tunas Muda dalam usaha-usaha yang 

dapat dilakwkan dalam mengembangkan usaha koperasi sehingga usaha tersebut 

sesuai dengan ansaran dasar dan ansaran rumah tanw yang telah disetujui 

bersama 

III. KERANGK.4 PEME CAEAN MASALAH 

Sehubungan dengan penrmusan masalah, tujuan dm madhat yang d i h q k a n  

dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka kerangka pemecahan 

masalah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a Memberikan semacam pelatihan dan pendidikan kepada pengums dan beberapa 

anggota KSU Tunas Muda y m g  rnewilkili kelompok tani dan pemuka masyarakat 

tentang tertib arlministrasi dan pembukuan koperasi sehingp dapat nantinya 

mengembu~gkan kegiatan usaha kopersi. 

b. Rf emberikan sernacam pelatihan dan pendidi kan serta illformmi kepada pengurus 

dan beberapa anggota KSU Tuna Muda yang mewakili kelompok h i  tentang 

pentingnya koperasi sehingga dqat  menjadi wahana ekonomi bagi masyarakat. 

c. Membantu pengurus dm anmota KSU Tunas Muda dalarn usaha-usaha untuk 

mengembangkan usaha koperasi sehingga usaha tersebut sesuai dengan anggaran 

dasar dan anggaran nnnah tangga yang telah disetujui bersama 

d Membantu pengurus dan menejer KSU Tunas Muda dalam usaha-usaha untuk 

mengembanw usaha koperasi melalui penerapan clan pelaksanaan krtib 

adrninistrasi yang me1 iputi keuan~an, administrasi dan kewsipan KSU Tunas 

Muda 



W .  PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. Realisasi Pemecahan Masalah 

Realisasi pemecahan masalah yang dilakukan sesuai dengan perurnusan 

rnasalah y q  telah dikemukakan di atas rnelalui langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Agar dapat menjadikan KSU Tunas Muda rnenjadi suatu wahana ekonomi 

rakyat atau ekonomi rakyat semesta di Desa Kasang Barat Selatan adalah 

densan lebih rnemberdayakan KSU Tlmar; Muda, yaitu dengan berusaha 

membuka unit usaha barn selain unit simpan pinjam, mivalnya (a) unit waha 

Sprotan, (b) unit u s h a  Sqrodi, (c) unit usaha Waserda, (d) unit usaha 

KUT/PKP dan (e) unit usaha lainnya yang dapat digunakan sepenuhnya untuk 

kepentingan d m  kebutuhan peningkdan ekonomi ralcyat secara menyeluruh 

atau anggota koperasi secara khusus. 

2. Untuk dapat KSU Tunas bluda lebih diberdayakan densan baik sehingga benar- 

benar rnenjadi suatu usaha ymg dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya 

adalah dengan adanya suatu keseriusan dari p e n p s  dan anmota untuk 

rneningkatkan usaha dm bekerja sama dengan baik, sehingga apa yang telah 

dibr~at ddam mggaran dasar &pat dirrjudkan dengan baik. Untuk itu diperlukan 

sudu kerja sanla yang baik antara penguus dan anggota koperasi. 

3. Ddam rmgka meningkatkan usaha KSU Tunas Muda, m&a sang& diperlukan 

sekali penambahan dana atau penyediaan dana Dan oleh sebab itu diperlukan 

tmbahan dana, baik ymg berasa! dmi anggota rnaupun dari pinjamm dari bank 

atau dana yaw ditempatkan oleh pemerintah. Untuk itu h m s  dilakukan suatu 

pembenahan terhadap ailministrasi, baik dari segi keuangan, administrasi dan 

kearsipan, maupun dari segi rnanajemen. 

B. Khalayak Sasaran Antara rang Strategis 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan ddarn bentuk 

pendidikan dan pelatihan serta mernbmtu pengurus untuk mendapatkan izin 

pembentukan usaha bani atau merealisasikan usaha ymg telah ada ddam anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangga KSU Tunas Muda Untuk dapat merealisasikan 

tersebut rnaka khalayak sasaran addah sebqai berikut: 

a Anggota, P e n p s  dan Badan Perneriksa KSU Tunas Muda desa Kasang Barat 

Selatan. 



b. Kepda dan Peran&at Desa serta Lernbaga Ketahanm M;rsvarakat Desa di desa 

Kasang Earat Selatm. 

c. Kelompok tani yang ada di desaKasang Band Selatan. 

d Pamuka rnasyarakat dan cerdik pandai di desa Kmang Barat Selatan. 

Metode yang Digunakan 

Dalarn menjdankan kegi atan Pengabdim Kepada Mas--ardat di desa Kasang 

Barat Selatan bususnya pada KSU Tunas hfuda ini &an d i l h k a n  pendekatan 

secara pribdi dan berswdaya Kegiatan pengabdim ini didakan dalam bent& 

pendidikan d m  pelztihan dalam m e n y q a i k m  irforrnasi yang diperlukm tentang 

tata cara pengelolaan koperasi. Untuk ini dila..vkan kegiatan yang terstruktur dan 

terorganisir dengan baik Dalm hal ini &=11 dijelaskan txjuan dan sasaran yang akan 

dicqai.  Keberhasilan akan dapat ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya 

motivasi dari para pengurus dan anggota koperasi atau khalayak sasaran dalarn 

menangkap hasil pelatihan dan pendidikan. Semua ini didorong oleh rnotivasi dari 

setiap khdayak sasaran untuk rnau berubah dan mengembangkan diri. Sedangkan 

untuk kegiatan untuk rnmdapatkan izin usaFla &au merealisasikm usaha koperasi 

dalarn uazha pengembangan, maka dilda~km penelunlran ke Kandep Koperasi 

Kabupden Pdang Pmianan. Kegbian ini &an dilaksanakan a~ggota pengabdian 

kepada masyarakat beserta pengurus KSU Tunas Muds pada hari rang &an 

ditentukan kernudian. . 

Kegiatm Pengabdim Kepada Mzlsyarakat dilakukm dalanl benhrt: pendidikm 

dan latihan kepada anso ta  d m  penupus, pembina KSU Tunas Muda serta pemuka 

masyarakat Kepada anggota dildmkan hanyalah melalui penerangan atau pendidikan 

yang dilaksanakan di dalam ruangan. Kepada anggota diberikan kesempatan untuk 

mengemukakan pendapat tentang apa yang hams dilaksanakan dan dilakukan sebagai 

anggota koperasi. Kepada pengums diberikan suah inforrnasi tentag bagairnana 

mengembangkan usaha koperasi dan bagaimanrr cara menata administrasi keumgan, 

surd menyurat, dan tentang kearsipan Kepada pembina diinformasikan tentang apa 

yang harus dil&ikan dan disampdkan kepada koperasi sehingga koperasi itu benar- 

benar dapat menjadi suatu lembaga ekonomi masyarakat banyak atau desa 

Sedangkm kep ada pemuka masyarakat dikemukakan bagaimma usaha y q  d q a t  

dilakukan untuk dapat menpajak mnsymakat memahami dan nienjadikan KSU Tunas 

Muda sebagai suatu lembaga ekonorni desa 



V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegatan pengabdian kepada mmy& yang dilakukan d e n p  topik 

pengembangan usaha KSU Tunas Muda di desa Kasang Barat Selatan ini. Kegiatan 

dapat dilakukan di kantor kepala desa Kasang Barat Selatan. Pada awal ksgiatan 

pembicaraan dilA.ukan dewan kepala desa dan mecdapat taqg".rpm yang baik &in 

serius. Kemudim kepala desa yans juea sekalips sebqai  pembina 6 S U  Tunas Muda 

mengajak pangurus E;SU Tunas hfuda mtuk benmdiag dengan pelaksana kegiatan 

pengabdian kepada rnayxakai Lhiversitas Negeri Padang. Pengurus d m  kepala desa 

bersama anggota dari kegiatan pengabdian kepada mavyarakai Universitas Negeri 

Padang m e l W a  mah diskusi tentang tata cara pela!!anaan, administrasi dm 

manajemen koperaqi. Pada kegidan ini dihdiri oleh pembina, kettlq bendrlhara dan 

sekretaris KSU Tunas Muda Pada saat itu juga dibicarakan tenking prosedur unhk 

mengembrmgkan usaha koperasi yaitu tentang bagaimana usaha yang hams dilakukan 

untuk menyalurkan dana kredit usaha tani @CUT) atau yang saat ini disebut dengan 

program ketahanan pangan (PKP), rnenyd~rrkm kredit dari perbankan dm badan 

usaha milik n e p a  

Pada kegiatan pendidikan, pelatihan dan pemberian infDrmasi yang dilakdan 

di kantor desa Kasang Barzit Selatan tehadap anggota KSU T~mas Muda Pada 

kegiafan ini disminlpaikan makalah yang tzlah disiapkan oleh angota tbn d e n p ~  

dipmdu oleh ketua pencms 'rSU 7 h t - 1 ~ ~  Muda hfakalah yans disampaikan itu 

dengan judul (a) Pengelolnan Adminidrasi Koperasi; Akuntansi Koperasi oleh Drs. 

Syamv~il, hf.Pd (b) Manajemen Kopemsi olah Dra Sri Hart&, (c) Pengelolam 

Kearsipan Koperasi oleh Dra .h ic ia  S, M.Si dm (d) Pen_gelolaan Kas Koperasi oleh 

Drs. Zul M a r ,  hLSi. Pada dasarnya semua makalah ini mengajak kepada suatu 

pernberdayaan koperasi agar r;upaya dapat llebih rneningkatkan usahanya sehinga 

dapai menjadi suah sokoguru ekonomi m g o t a  KSU Tunas Muds tersebut 

khmisnya dan rnasyarakat di desa pada umumnya,, Kegiatan ini bejalan dengan 

lancar dan tarcapai dengan efektif Kegiatan ini dihadiri oleh anggota-anggota y~mg 

aktif yang diperkirakan dapat meny ampaikan informasi kepada anggota lainnya 

Kepada mereka atall a n ~ o t a  yang hndir dalam kegiatan dihmpkan dapat 

menyampaikan informasi ini kepada para aqgota koperasi yang laimya D isamp ing 

ango t a  KSU Tunas Muda ini, juga hadir para pemuka masyarakat dan calon 

potensial mg~ota  koperasi. 

Melalui diskusi ini diharapkan &an tejadi matu sinergi yang dapat 

membangkitkan mind dan motivasi para pembina, pengurus dan pemuka masyarakat 



untuk lebih rneningkatkan usaha KSU Tunas Moda, sehingga dapat, rnenjadi suatu 

koperasi yang benar-benw mmlpu menjadi wnhana ekonomi rakynt Melalui diskusi 

ini juga di harapkan anggota-wota kopemsi dapat memahami bqaimana perannya 

ddam rneningkatkan tlsaha koperasi. 

Hasil diskmi dengan kepala desa Kasmg Barat Sslatan sebagai pembina KSU 

Tunas Muda, p e n ' y s  KSU Tunas Muda dan pemuka myarakat menun-iukkan hasil 

yang sangat positif: Mereka merasakan sangat membutuhEtan infonnasi yang 

dikemukakan ddam usaha pengembangan usaha koperasi yang mereka miliki. 

Mereka sangat berkeincginm untuk lebih mengembangkan usaha mereka sehinsa 

dapat menjadikan KSU Tunas Muda menjadi suatu perkumpulan ekonomi dm orang- 

orang yang memiliki kepentingan yan8 sama yaitu dalam meningkatkan 

kesejd1term zrggota Sudu usulm y q  berke~bming addah tentang bagaimana 

usaha ymg dapat dilakukm oleh KSU Tunas Muda untuk dapat menjadi penyalur 

dari dana kredit perbadan atau dana yang berasal dari badan usaha milik negara 

Unb& itu telah disepakati akan rnelanjutkan usaha ini kepada Kanwil Koperasi di 

daerah Dati II Rabupaten P h g  Pariaman. Berdasarkm havil diskusi dengan salah 

seoraqg pembioa Koperasi d m  usafia kecil di Ezantvil E.Zoperasi menyahkan bzhwa 

kegiatan yang h ~ m ~ s  dilakukan adalah men& ahini&-asi sensuai dengan aturan yang 

menwakan KSU Tunas Muda sebagai badan pengelola dana ymg akan disalurkm 

oleh pernerintah atau bank atauprrn badan usaha milik negara tersebut. 

Disamping itu juga diperlukan sualu kerja sama dan perjanjiatl yang b3ik 

dengan kopermi y a n ~  berada pada daerah kecmr.atm B a t m ~  -4nai. Usaha ini 

dilakukan dalarn upaya untuk menjelaskan status a n ~ o t a  KSU Tunas Muda yang 

sebelumnya memanfaatkan fasilitas yans disalurkan oleh pernerintah melalui koperasi 

tersebut. Sarnpai pada saat akan terjadi pengdihan ini hams tidak ada lagi keterikatan 

anggota KSU Tunas Muda dengan koperasi tersebut Oleh karena itu anggota KSU 

Tunas Muda yrmg sebelumnya rnengambil kredit dari koperasi tersebut h m s  

membuat surat pernyataan bahwa mereka telah rnelunasi kewajiban utang piuhg.  

Setelah itu KSU Tunas hfuda itu rnernbuat surat permohonan kepada Kanwil 

Koperasi untuk izjn pengembangan usaha yang akan di lakukan. 

Ddarn diskusi den= anggota koperasi juga berkembang suatu ide untuk 

memanfaatkan KSU Tunas Muda den@ sebaik-baiknya, sehingga dapat menjadikan 

KSU Tunas Muda sebagai tempat untuk r n e n y a l b -  . r r  -,7'Y" A I &  igus ,> * 
tempst meminjam dana usaha yang dijalankan oleh &ing-&asinhpggota Para 

- -- - -2 - 
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anggota sangat berkeinginan untuk rnenjadi KSU Tunas Muda yang mereka miliki 

sebslgai suatu wahana ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhmya akan dana dan 

sekaligus sebagai tempat menjual produk pang mereka hasilkan. 

Akhirnya setelah rnelakukan disklsi dengan pengurus, pembina dan anggota 

KSU Tunas Muda maka disepakati untuk memproses lebih lanjut pengembangan 

usaha KSU Tunas Muda Kemudian akan dilahkan kerja sama dengm koperasi di 

sekitar wilayah kecmatan Babng Anai dan akan ditaruskan dengan pengurusan surd 

izin pembukaan usaha baru kewirausahaan Kamvil Koperasi Kabupaten Padang 

Pariaman. Diharapkan oleh pembina, pengums, anggota KSU Tunas &Iu& clan 

kepala desa Kasang Bamt Selafan t e t q  terjalin hubungan dan pembinaan yang terns 

berkelanjutan antara desa Kasang Barat Sel atan dengan Lembasa Penpibdian Kepada 

hlasymakai Universitas Negeri Padmg. 

VI. K E S W U L A N  DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Koperasi Serba Usaha Tunas Muda di desa Kasang B e  Selatan telah 

memiliki Badan H h  Koperasi, dengan No. 1085WKOk35/XII/1999 

tangal 13 Desember 1999. 

2. Kegiatan KSU Tunas Muda ban1 menjalankan usaha simpan pinjam kepada 

para anggota KSU Tunas Muds, sedmgkan kegidan 1ainnq.a belum dapat 

dijalankan. 

3. , f !~]go t~  Pengurus dan Pembina KSU Tunas Muds serta pemuka mqarakat 

sangat berkeinsinan sekali untuk mengembangkan usaha KSU 'I3rnaq Muda 

Hal ini clapat dibuktikan dengan antmias dan motivasi pengurus, pembina dan 

pemuka masyarakat serta anggota KSU Tunas Muda unh& menden,grkan 

informasi dari para m ~ o t a  pensabdian kepada masyarakat Universitas 

Negeri Padang. 

B. Saran 

1. Koperasi Serba Usaha &SU) Tunas Muda di desa Kasang Barat Selatan 

perlu untuk mewujudkan koperasi ddani arti yang sesungphnya yaitu 

dapat menjadi wahana ekonomi rakyat. 



2. Perlu adanya suatu rapat anggota unhk memilih pengurus dan badan 

pemeriksa, kmena dirasakan saqat perlu utuk @at rnenjalankan 

usaha koperasi d m  sekaligus untuk rnengaivasi kegiafannya 

3. KSU Tunas Muda sebaiknya mengusahdan suatu tempat usaha yang 

c u h p  luas untuk perluasan usaha yang &an dijalmkan untuk masa yam 

akan datans. 

4. Sebaiknya pen,oUTrlS KSU Tunas htuda memilih menejar yang akan 

mengelola koperasi s e c m  lebih profesional s e h i n ~ a  peningkatan usaha 

koperasi untuk masa yang akm clIttang dapat terus berkelanjutan dan 

penghasi Ian juga terus menin&at 
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PENGEL0L.W ADNLWSTRASI KOPERASI; 
~ ~ A N S I  KOPERASI 

A. Pendahduan 

Undans-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian 

Indonesia dimsun sebagai usaha bmsama berdasarkan atas asas kekeluxgaan. Lebih lmjut 

ddam penjelasan k a l  tersebut dikemukakan bahwa k e r n h u m  y g  diutarnakan addah 

kemakmuran masyarakat bukan k e m h u r a n  orang-saorang atau pribadi. Sadangkan 

menurut Undang-Undang Perkoperasian No 25 tahun 1992 koperasi didefinisikan sebagai 

sebuah badan usaha yang beranwotakan d orang-orang atau badan h u h  koperasi denc- 

melandaskan kegiahmya berdasarkan prinsip koperasi sekal i ,~  sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang herdasarkan atas asas kekelaargaan. Dengan demikian dap& diptalcan bahwa 

Oran serta koperasi sebagai gerakan ekonomi rdyat niaupun sebagai badan h h -  bzrp-. 

untuk mewGudkan masyarakat y q  maju, adil dan m h u r  berlandaskan Pancasila dan 

UWD 45 dalam taia perekonomian nasional yang disu,mn sebagai usaha bersama 

berdasarkm atas asas kekeluargam dm demokmsi ekonomi. 

Dalam rangka rnenurnbuhkemban&an koperasi sebagai wdah ekonomi rakyat, 

maka diprrlukan pengelolaan administrasi koperasi yang baik, mulai dari administrasi 

keanggohan, organisasi, modal, lapangan usaha, pengarsipan surd, akuntansi dan lain- 

lain. Dalam pen'qelolaan administrasi organisasi koperasi y a n ~  baik ini telah diatur ddam 

SK Dirjen Eoperasi No. 2399,Kep,Kop,m/1982 d m  sselanjutnya dipsrkokoh denmoan 

Undang-Undang Psrkoperasian No 25 tahum 1992. Administrasi tersebut menekan kepada 

kelengkapan organisasi yang meliputi bidang (a) k e q o t a a n ,  @) kepengurusan, (c) badan 

pemeriksa dan, (d) manajemen. Setiap kegiatan yang acla tersehilt hams dituan&an dalam 

b&w-bAw ackninistrasi koperasi sebagai berikut: 

4. Buku Ddar  Menejer dm ICarya\van 



5. Brlku Daftar Simpan Pinjarn 

6. Buku Notden Rapat Anmota dan keputusannya 

7. Buku Notulen Rapat Pengurus dan Keputwarmya 

8. Brk~ Wohrlan Rapat Badan Pemeriksa dan Ksputusannya 

9. Bukx Catatan Kejadian Penting 

10. Buku h j u r a n  Pejabat Penting 

1 1. Buku Anjuran Pej abat Instansi Lain 

12. Buku Sam-swan Anggota 

13. Buku Tanlu 

14. Buku Inventaris 

15. Buku Catatan, S w a n - s a d  Pertanyaan Badan Pemeriksa 

16. Buku Agenda 

Di &lam pelaksanaan kegiatan kopwasi, maka dibmtuklah suah~ perangkat 

organisasi koperasi yang terdiri dari (a) P.apat , kgp ta ,  (b) Pengum dan (c) Pengawas 

atm Badan Pemeriksa Ray at angota meniutuskm pengurus <. sebqai  pelaksana k e g  atan 

harian yang dibantu oleh menejer sebagpi pelahana operasional dari kegiatan ymg a h  

Menejer inilah yang bertanggrngjatvab &Jam pertumbrhan dan perkembangan usaha 

kopemsi tersebut blenejer rneldmkan pengelolaan secara r n e n y a l d  dari setiap unit 

usaha koperasi yang ada, misdnya eimpm pinjam, waerda, saprodi, sqrotan dan unit 

usaha jasa dan industri. Dalam hal ini rnsnejer hams pula rnempertanggungjawabkan 

kegidan pengelolm koperasi k e p d a  pengums, dm pengurus m e m p e r t m ~ ~ a u 7 & k m  

pula kepada ~ p a t  anggota Salah satu bentuk pertanLggmgjawaban dari menejer koperasi 

add ah pertanggungj awaban aLmtansi. 

B. Akuntansi Kopcrasi 

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, maka tuntrdan agar 

pengelolaan dil&sanakm secwa lebih profeaiond akm lebih besar. Pengelolaan 

profesional memerlukan suatu sistem p e r t ~ a w ~ a n  yang baik dan informasi yang 

relevan d m  dapat diandalkan grna pengambilan keputr~sm, perencanam dan pengendalian 

koperasi. Salah satu ala! pertanggunsiacvaban terhadap bddi pengelolaan administrasi 



koperasi addah akuntansi. h i n t a n s i  addah sum alat yang digmakan rmhk mencatat, 

n~enggolongkan, meringkaskan d m  melaporkan kejadian atau peristiwa keuangan yang 

terjadi dalm suatu organismi, dan melaporkan dalam bentuk suatu laporan keuanpn. 

Laporan keuangan ini menrpakm su&l stxrnber informasi yang penting dan dapat 

digunkan sebagai laporan pertanggqja~vaban. Dengan rnenggun&m akuntansi pa3 

benar, maka mene-ier atau pengums akan dapat melaporkan hasil kegiatamya kepada rapat 

anggota sebagai b&i pertanggungjawaban kepada rapat anegota terhadap apa ymg klzh 

dikelolmya 

Menejer atm p s n b w s  akan melaporkan tentans aspek k e u a n p  dalarn bentuk 

laporan keumsm kepada rapat mggota hfeldui laporan kzumgm tersebilt &E. d q d  

diketahui tentang pertanwngjawaban penginis terhadq pengelolaan koperasi. rnenliai 

prestasi pengums atau menejer, menilai manfaat ymg diberikan koperasi terhadap para 

mgqota, d m  sebagai bahan pertimbmgm untuk menentukan jumlah sumber daq.a, knya 

dan jma yang akan diberikan kepada koperasi. Laporan kernsoan koperasi ini akan dapat 

di~.makan oleh para a n ~ o t a  koperaci, pejabat koperasi, cdon aggota kopersi,  bmk, 

kr-editur dan kantor paj ak. Oleh kxena itu laporan keuangan koperasi ini akan terdiri ciari 

Iqoran (a) Neraca, (b) Perhitungm Laba-Rugi, (c) Laporm Perubahan Posisi K e u a n p ,  

dm (d) Catatan-cafatan atas laporan k e u a n , ~  tersebut. Dimana laporan kerrm,oan tersebut 

hmus d i h d  secara berkala dari w a h  ke w& dan d ian ju rh  wltuk men~buat laporan 

keuangan kornparatifhya, sekurang-kurangnj~a mtuk masa dua peri ode ter&hir. 

C. Layoran Kenangan Koperasi 

Seperti yang dinyatakan di atas, bahwa laporan keuan-pn koperasi ini akan terdiri 

dari laporan (a) Neraca, (b) Perhitungan Laba-Rug, (c) Laporan Perubahan Posisi 

Keuangan, dart (d) Catatan-catatan atas laporan keuangan. 

1. Neraca 

Neraca adalah matu laporan ym,a disusun secara sistematis sehingga dapat 

memberikan garnbaran atas posisi keumgan koperasi pada satu s a d  tertentu. 

Komponen neraca ini meliputi aktiva, utang &a11 kewajiban dm modal. Harta addah 

seluruh kekayaan yang dimiliki oleh koperasi, kewajiban adalah seluruh sumber dari 



kekayaan p g  beraaal dari pihak ketiga atau luar, s e d m g !  modal adalah selunlh 

suuber kekaym yang berasal dari angota clan hasil usaha koperasi sendiri. 

2. Perhitwgan Laba-Rugi 

Perhitungan laba-rugi addah suah ddar yarig disusun sedemikian mpa agar dapat 

memberikan p b a r a n  rnengenai hasil usaha koperasi pada s h  periode tertentu. 

Biasanya laporan laba rugi ini disusun secara stafsl, dan memerinci pendapatan yang 

dihasilkan dan biaya yang dikeluarkm at8.1 dikorbankm. 

3. L aporan Perubahan Posisi Keuangan 

Laporan ini menyajikan tentang posisi keuansan koperasi pada satu saat tertentu. Pada 

laporan ini akan ditunjukkan dengan besatnya jumlah modal koperasi yw berupa 

simpanan pokok, simpanan wajib, c a d a n g m - c a d q g  dan sisa hasil usaha yang tidak 

atau belurn dibagikan 

4. Catatan-catatan atas Iaporan ketrslngan 

Catzitan-catatan atas laporan keuangan biasznya berikan penjelasan tentang k t iga  

laporan di atas. Penjelasan ifti rnisalnya. tentang aktiva atan harta ymg dimiliki oleh 

koperasi, cwa penlbqian sisa llasil usaha dan infornlasi penting laimya ymg 

berhubungg dagan keumgan kopemi yans telah dilqorkan di atas. 

D. D oknmen-Dok~unen Akmtansi Koperasi 

Untuk dapat menghasilkan sum laporan akmtansi koperasi dengan baik maka 

diperlukan beberapa jenis dokurnen. Dokumen itu berupa b&i d o h e n  penduhg.  

huh-buku hums dan buku-buh~ tambahan atau pembantu. 

Bukti d o k m e n  pendukung terdiri dark 

1. Bukti Penerimaan Kas 

2. Bukti Pengeluaran Kas 

3. Bukti daufakturPembelian 

4. Bukti Penjualan dm 

5. Bukti urnum 



Buku khusus yang sering disehut dengan huku jurnal khsus  terdiri dari: 

1. Buku Harian Cjumd) Penerimaan Kas 

2. Buku Hmian Cjurnal) Pengeluaran Kas 

3. Buku Harian Cjurnal) Pembalian 

4. Buk- Harian (jurnal) dan 

5 .  Buku Harian Cjumal) Urmun 

BI&I Tamhahad pemhantu yang digunakan koperasi terdiri dari: 

1. Buku Mas kasir 

3,. Kartu Simpanan Anggota 

3. Kartu Persediaan (Sediaanj Barang 

4. Rartu Piutmg Aqgota 

5.  Kartu Piutang Bukan A n ~ ~ o t a  

6. KartuUtang 

7. Kartu inventxis 

8. Katu Biaya 

9. Kartu Pembelian Anggota 

10. Kartu Barang titipan 

E. BENTUK LAPORAN KEUAlYGAN KOPHRASI 

Sebagairnana yang telah dinyatakan semula, bahwa koperasi pada dasarnya sarna 

dengan perusaham, sehing~ perlu mtu.4 menyusun laporan alruntmsi berupa laporan 

pertanspgjawaban y a n ~  disebut densan laporan keuangan. Koperasi perlu untuk 

menyusun sub laporan keuangan secara pariodik. Secara gmbaran umurn lapor an 

keuangan koperasi tersebut dapat dibuat seperti contoh atau format berikut: 



Keterangan I AW?Pta IBukrn lJ~rmlnh 

KOPERASI SERBA USAHA TUNAS MIJDA 
I PERHITUNGAN H M I L  CTSALEtA 
I 

I 
Untuk bulan B e r U r  31 Oktober 2000 I 

Harga Pokok P enjualan (Lwang) 
HzsilUeaha Bnlto (kotor) 

1 I I 

2. Neraca 

Beban(Biaya)UsaI~a - 
I 

(,UXX~ 

I KOPER4SI SERBA USAHA TUNAS MUDA 

I NER4CA 
I Per 31 Oktober 2000 

(=? 1 (.=I 

Sediaan Barang Dagangan 
Ak-tiva l a n c n  lainnya . . .. . ... 

Julah Aktiva lancar 
I 

Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak Pen$asilan ! x x  X G ~  

Aktiva (Hart a) 

M v a  Te tq  
Tanah 
Gedung RP XQCX 

Akumulasi Penpsutan Gedung f-EcG3 
Peralatan RP max 
Akumulasi Penyusutan Peralatan i-sEd 
AL1iva tetap Laimya RP xxxx 
Akumulasi Penyusutan *iva tetap lainnya xxxx) 

Jumlah Aktiva Te tq  
Jurnl ah Aktiva 

,YXG 

-4ktiva Lmcx 
Kas dan Bank 

I Piutang Usaha 
Rp rn 

?DOI 



Buku khasus yang sering disehut dengan buku jurnal khusns terdiri dari: 

1. Buku Harian Cjumal) Penerimaan Kas 

2. Buku Harian Cjurnai) Pengelurn  Kas 

3. Buku Harian (jurnal) Pembelian 

4. Bd'u Harian (jurnal) dan 

5 .  Buku Harian Cjurnal) Umum 

B&II Tamhahan! pemhantu yang d i p a k a n  koperasi terdiri dari: 

1. Buku Kw kasir 

3. Kartu Simpanm Anggota 

3. Kartu Persedim (Sediaan) Barang 

4. Kartu Piutang Anggota 

5. Kartu Piutang Bukan Anggota 

6. Kartu Utang 

7. Kartu inventaris 

8. KartuBiaya 

9. K m  Pembelian Anggota 

10. Kartu Barang titipan 

E. BENTUK LAPORAN KEUANG,IIN KOPER-4SI 

Sebagaimana yang telah dinydakan semul a, bahwa koperasi pada dasarnya sarna 

dengan perusahaan, sehingg perlu untul-: menqyusun laporan akuntmsi berupa laporan 

pertanggmgiawaban yans disebut dengan laporan keuangan. Koperasi perlu untuk 

men-ysun suatu laporan keuangan secara periodik. Secara gambaran urnurn lapor an 

keuangan koperasi tersebut dapat dibuat seperti contoh atau format berikut: 



KOPERASI SERBA USAHA TUNAS -MIUDA 
PERHITUNGAB HASIL USLYA 

I 
! 

Untuk bulan B e r W r  31 Oktober 2000 I 

I 1 1 

1 Keterangan I Anggota I Bukrn 1 Jumlah 
! 1 Anceota I 

2. Neraca 

Panjualan Bersih 
Harga Pokok Penjualan (larang) 
HzsilUsaha Bnlto (kotor) 
Eeban (Biayi) GUsaha 

KOPERASI SERBA USAHA TUNAS MUDA 
NER4CA 

Per 31 Oktober 2000 

Pajak Pmghaqilan 
Sisa Hasil Usaha (Ma-Rug Bersih) 

- 
(=) 

(LZ) 
x;m 

(m) 
m 

. M v a  Tetap 
Tanah 
Gedung RP mXx 
Akurnulasi Penqusutan Gedung xxxx) 
P era1 atan RP xax 
Akumulasi Penyusutan Peralatan 
Akctiva tetap Laimya 

xxxx) 
RP xxxx 

Akumulasi Penyusutan AMiva tetap lainnya xxxx) 
Jumlah Aktiva Tetap 
Jumlah Aktiva 

j SisaHasil Usaha Sebelum Paj& Penghasilan i m- 
(m) 
xxx 

Aktka (Harta) 

m 
(LT:) 

x: 1 ,- 

-4ktiva Lancw 
Kas dm Bank 
Piutang Usaha 
Sediaan Barang Dagangan 
.Win Iancar lainnya . . .. . ... 

Julah Aktiva lancar 
I 

;QOZ 

(m) 
/ x ~ y  

(a) I (m) 

Rp m 
xa 
?i?x 

rn 

m 
(-rn) 



~impanlul ~ukareia 
Jmlah Kewajiban Lancar 

Eewajiban JangkaPanjzng 
Utang di Bank 

Kewajiban dan Modal 

Kredit InvebZas 
Jumlah Kewajiban 

Kewaj iban (Utang) Lancar 
Utang Usaha 
Utang usaha lainnya 

?.p mx 
n x  

3. Ikhtisar Peruhahan Posisi Kekayaan (Mods? 

Modal 
Simpanan Pokok 
Simpanan Waj ib 
Cadangan Koperasi 
Sisa Hasil Usaha Yang Belurn Dibagikan 

Jurnlah modal 
JurnlaKew-ajiban dan I\lodal 

KOPEMSI SERBA USAHA TUNAS MUDA 
P ~ R V s m  POSISI KEXAYAAN (MODAL) 

I 
X)[X nz 1 
mx 
xxx 
xxx 
xxx 

4. Catatan-Catatan Laporan Kerlangan 

Untuk Tahun Berakhir 31 Oktober 2000 

Catatan ini akan dibuatkan jika ada dari unsur laporan keuangan yang telah 

dikemukakan di atas memerlukan penjelasaq. Penjelasm itu misalnya tentang b m g  

Rp m 

Rp xxxx 
RP wca 

Saldo Modal Awal Tahm 
Ditarnbd: 
Yang berasal h i :  

1. Simpanan Pokok 
2. SimpananWajib 
3. Donasi 
4. Cadangan SHU t&un Lalu yang tidak dibagi 

Jumlah tarnbahm (berkuran~) Moclal 
Saldo Modal Akhir Tdlun 

titipan jika ada, kondisi peralatan usaha, pembqian sisa hasil usaha dan sebqainya 

RPm 
xxx 
w. 
xxc  

Scmua laporan keuangan di atas dib~laf dalanl bentuk perbandingan yaitu dibuat 

dengan rnernbandingkan jumlah data tahun sekarang dengan tahun yang lalu. Hal ini 



dilakukan unh~k me1 ihat perkembangan koperasi selama satu periode. Sehingp para 

penhaca 1 zip  ran keuangan aka1 dapat rnengetahui keadaan keuangan dan perbandingal 

keadm keuanCm itu dengaq periode ymg lalu. 

F. Sirnpulan 

Berdasarkan uraian yam - telah dikemukakan di atas, ternyata bahwa koperasi perlu 

untuk menyiapkm suah~ sistem Amtansi yang baik sehinga pertanggmgjawaban atas 

kekaymn yang dipercayakm angota kopensi dap& lebih terjamin dm aman Untuk itu 

I laporxi keua~~gan rnerupakat~ suatu kehmusar~ yar~e <_. dibuat oleh pengurus atau menejer 

I keuangm tersebut hams dibuat dalarn bentuk laporan perbandingan yang terdiri dari 

I laporan perhitungm hasil usaha, neraca, laporan perubahan posisi k e u q a n  clan catatan- 

I calatan laporan keuangan. Untuk dapaf menghasilkan laporan keuangan tersebut 

I diperlukan dokmen penduLms berupa bukti kas masuk, bukti kas keluar, bukti faktur 

I penjual~n, bl&i f a h  pembelian dm bi&.i rmum. Unbk mencatat atm menjimalnya 

, 

Direktorai Bina Laksana Koperasi, 1992b. Und0.g-Undmg I&. 25 Tchtu: 1932 fe~fmg 
Perkoperasian. Jakarta: Direktoral Jenderal Bina Lembaga Koperasi, Departemen 
Koperasi. 

diperlukan jurnal khusus yang terdiri dari buku penerimaan kas, buku pengeluaran kas, 

bdw penjualan, bki pembelim dm b d q  memorid (umum). 

1 

I Ismagil, W. 1987. Meningkatkan Efekfivitas Usaha Koperasi. Jakarta: Lembaga 
Manaj emen FE-UI. 

Direktorat Bina Laksana Koperasj, 1990a C'ntiang-Urzdang ib3. 12 T&m 1367 tsnimg 
Pcit:~~.k-?chk Pe~k~yerasicuz. Jakarta: Direktoral Jenderal Bina Lembaga Koperasi, 
Departemen Koperasi. 

Lembaga Pengabdim Kepada Masyardcat 1998. Pm>dum Kegidan pengabdim k e p d a  
masyara,kat. Padang: LPPM-KIP Paclang 

Sukotj o, W. 1 986. KUD Model, Smua Kita BerL-empetrti ngan Koperasi. Jakarta:hrnbaga 
Manaj emen FE-UL 

Tunggal, A.W. 1995. Ahntansi Untuk Koperasi. Jakarta: PT Runeka Cipta 
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Management Koperasi 

Pada abad sekaran~ ini gejolak perekonomian serndin lama semakin kornpetitif, 

dan diharapkan koperasi sdah satu kekuafan ekonomi s?jajw mampu bersaing 

dengan kekuatan-kekuatan ekonomi lain yang telah adz 

Pemerinta!! Indonesia tentu saja mempuyai kepentingan besar terhadap 

koperasi, dimana dalam sistem Ekonorm Pancmila Koperasi rr.erupaka.1 s o k o g n ~  

perekonomian, koperasi hams lebih dominan diantara banttk. uaslha pamishan negara 

dan dengan bentuk usaha wasta lainnya 

Oleh karena itu menjadi keharusan adanya management yang baik agar koperasi 

berjdan sesuai dengm tujuan angota-anggotanya tatanan mmagememya dari 

falsafahnya dari anggotq oleh angcjota dan untuk anggotztqa Dengau dernikian dikenal 

d m y a  Raps: An~oLa,  Pzn_mmls. Badan Pemeriksa dm Manajcr atan Pel&s,ma 

utama Dari kekuasaan tertinggi terletak ditangan Rapat .h%ota Surnber wewenang 

yang diperoleh PenDms itu dari Rapat Angota. .bggaran Dasar, Peratwan-peraturm 

(h~~hrm) dan kaahliannya jugs ikut menentukan. Den~an adanya palin~pahan wewenang 

bukm bzrarti tan~sz.111~ jawah juga d i b e b d a n  kzrirena tanggg j a~vab keatas tidak 

d q d  dilirnpahkan. 

Berbrlzai wweenang d ~ x i  Penganls, b i k  ymg bersiunber dari Rqat  -4nggota 

manpun p e r m a n - p e r m  itu dapat disebutkan Rapat mggota rnerupakan Peraturan- 

peraturan itu dapat disebutkan sebagai berikut ( h a  Sutvandi : 1982:35). 

1. Pcn_gurus berwenang melakukan tindakan-tindakan upaya bagi kepentingan dm 

kernanfatan Koperasi sendiri dengan tanggung jawabnya dalam Keputusan Rapat 

Anggota Tahunan, ha1 ini dapat berupa : 



a Menetapkan berbagai kebijdaanaan yane erat kaitannya dengan kepentinsan 

anggota, seperti tarif harga, hubmgan ke j a ,  pengembangan usaha, hubungan 

:'.ensan masyarakat J11. 

b. ?;Iengadakm pe~garnatan secara term menerus untuk kebaikm dm 

perbaikan koperasi ternasuk karyawannya 

c .  hismi liki man@ sr yang memenuhi sprat ym~ dapat memajukan koperasi, 

bukan hanya mementingkm keuntungan di? s2iidiri. 

d. hIzlakukan pengawasan terhadap seiuruh kqiatan y ang ada didal am 

kopermi, disarnping secara formal rlildn~km oleh Badan PernetikuaBadan 

Pengawas. 

e. Mendele_nasikan berbagai wewenang kepada manajer dm mengatur pula 

pendelesa~ian dari manajer kepada para bztt&,qa. 

f: 3lenentukan kebijaksanaan tentmg alokasi permodalan seperti untuk 

anggota, untuk modal baru, untuk konstruksi. tmhk membeli bahan dan 

sebagainya yang disesuaikan dengan p erkemban~an ke adaan. 

8. hlenetapkm kebijaksanaan personil. piutang gaji pensiun dan tunjanfan 

lernbur dan sebagainya 

3. Dismping itu, karena keahliannya, konsultm dapat bertindak untuk dan atas narna 

Pengums karena x!,uiya pe:-j an. iaxl unbk ih, dibidaxzg ymg sesuai de~igan 

keahliannya, kemudian rnemberikan rekomendasinya untuk dilaksanakan oleh pihak 

lain perintakiinstruksi pengurus. 

3.  Sasuai dengm A n g g m  Dasar dm kaputusm Rapat h/\n_qgota PenLws berwenang 

pula rintuk : 



a MenipMan berbagai kontrak dengan pihak lain uutuk memajukan usaha 

koperasi yang benan&tan. 

b. Mensadakan i k a t a n / p e r j r n j i ~ p e r ~ e ~ - i . i l ~ ~  

c. hfengadakan Pen,oura.i an kepub am R a p  ,4nggc?ta tshrinan tmtuic d s p t  

di laksanakan &ngan sebaik-baiknya. d m  terus-menerus. 

Diddam menagemen koperasi tidanari organisasiya hams didasdan pada 

pembagim wewenang dan tanggung jacvab. sebat? Rapat hots merupakm 

kekeumtm tertingi ddm koperasi. Vntuk mengeiola maha kopermi Raptit Angota 

mendelegasikan wewenang mengelola tersebut k e p d a  P?nglrus Koperasi dm 

pezde!qasian tvewenmg &ari Rapat ;lCns%cta kep d a  Pengurus krsebut dibarengi pula 

dengm pe~bebsnran tan,qpng jawab yang zeimbans s=.dm&an wewenang untuk 

mmsriksa jdannya us&a Rapat Anggota dideleg~ikm kkspada Bzdan Terneriksa 

/Badan Psngawas. Dengan demiki an B d a n  Panga~vas memariksa a p d d  yang 

dijdankm oleh pengurus sudah sewai dzngm keinginan dari rapat angota. 

Jika sarana sudah berjalan sebagaimana rnestinya maka koperasi itu akan 

mencapai kestlksesan rlngsota-angotany. Dengm kata lain behasilnya usaha 

koperasi tenitarna tergantung dari kesadaran anggota/partisipasi anggota adalah 

merupakan usaha yang penting dari koperasi untuk rnerrurnbuhkan keyakinan anggota 

terfiadap cita-cita dan perkumpulan koperasi. 

bfmagemen koperasi yang bersifat dernokrasi itu adalah membina dan 

mengemban&an kasadaran angqota hususnya dari anggota masyarakat unlurnnya 

terutama mengenai tata kehidupan koperas i sendiri. 



Didalam demokrasi di lihd pen~ t shuan  dan kecerdasan anggota-anaotm~>~a 

tentang hal-hd yang menyan-&t hakikat dan kewajiban sebagai anggota, isi dan makna 

;LT_EZX~J: D x x  R.xE& Tzqga crgmisasi yang menjdi ahran dm permainan semua 

pihall c:!::L mencaqai tujt:an bersama 

Keadaan kondisi yang seperti itulah yang menjadi pmyaratan tegaknya suatu 

d e m o h i  didalam semua bentuk orpnisasi Demohi tidak akam tumbuh tagak jika 

ancr~2:xq-a -- :id& memahami hak dan kewajibaii mercka dm aturan-aturan permainan 

yaw telah ditetapkan serta terbukanya kesempatan untuk menggmakan hak dm 

kewajibm ihl. Untuk membina mgota ddm rangka menegakkan sifkt demokrasi 

dalam tatanan kehidupan koperzlsi terletak pada dua pihak yaitu pengms  sebagai 

pihak utama dm anpgota sebqa i  pihak kedua pen-gums yang berusaha unt& 

memantaudan menggenkkan an,spta-angotan:.ra .t.rrtr biqa ber~ar t i ipas i  maka 

pengurus hams mernberikan rangsangan yaik dengan rnenggakan forum-foml 

komunih i  separti rapat anao ta  secara konsekcen. tertib dan memenuhi prinsip- 

prinsip rapat. D i s q i n s  itu juga hams ada sa luian-sdm komunihzi khums, 

pengumunlman-penLmumman, swat edaran, adanya kotak-kotak saran dll. 

3 i k ~  f o n ~ ~  komunikasi dan sdurm serta al~J-ala!nya sudah 

dirnairLkan/di,ounakan, maka informasi yang rnasuk baik berupa saran atwplln kritik, 

perlu rnencfapat tanmapan dan penyelesaian yang memuskan dalarn arti yans seluas- 

luasnya Kalm hal ini sudah ditan~gapi dan ternyata memuaskan m,gota, maka lahir 

suatu kekuatan baru yang lebih besar dan kuat d m  jika ditanggapi secara memuaskan 

kegairahan dan keikutsertaan anao ta  dalanl semua ber~tuk kegiatan di dalam taia 

kehidupan koperasi &an rneningkat. 



&an t e ty i  d a l m  kenyafaan banyak ymz terjadi sebaliknya kmangya 

penwnaan forum-fom komuni kasi dari saluran serta alat-alat komunikasi itu Rapat- 

rzprt .%;~.go:a serin3 di~m;lkan sekedx  memenhi  pers~;watan y q  baik dan tidak 

m e n s ~ m ! 1 ~  alat-dat npat sehinsa. segala sesuatu yang terjadi didalarn kcpermi 

menjadi tzrtutup. Oieh karena saluran-sduarm komunikasi tertutup dan alat-alatnya 

tidak dipnakan, maka barbagai saran dan kritik yang ditenk~h-an mggota baik msla l~ i  

srcd m a q m  te,wan langsmg, tidak rnendapat tansapan yan: wajar, akibatrrya 

angota mnjad i  apatis dan bersifat masa bodoh yang mengakibatkan yang bekerja 

didalam koperwi pkhirny~ tehntm p d a  pensurus eaja dm itupun beberapa orans 

saja. 

Untuk men_rembm&an kewir&rjaan diperlukan pembangman watak 

kepribadiar, bangs yang mantap beserta warp masszi.wakat, Untuk rneningkattan 

mart&& watak dm rne~th.! yang positif tarutama keah!ian dan ketrampilannya unttk 

disediakann dm disertakan sebagai daya dan potensi yang produktif dalam 

pembangnan ekonomi rnasyarakat sserta s eka l~g~s  terkait pada hak atas kerja dan hak 

atas kzlidupm dan penghidupan yang layak bagi kemanusim. 

Sigtem petmodalan kopami yang mengutarnakan sirnpanan tertentu, tenltarna 

simpanan wajib bulanan sangat rnendorong hmbr~hnya modal sendiri. Dengan potensi 

permodalan seperti itu dapat berkembang dengan cepat, partisipasi a ~ ~ p o t a  yang 

paling konkrit dalam koperasi sebagai organismi ekonomi adalah ikut membiayai 

koperasinya melalui simpanan anggotn Dari sinilah dapat dilihat perkembangan 

M a y a  koperasi yang dapak digunakan unh& menantukan parkembangmya 

dikemudian hari. Koperasi sirnpan pinjam dapat dikernbangkan menjadi koperasi 

usaha yaitu yang nlemsnuhi keperluan anggota sebagai kornponen, kegiatan simpan 
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. . 
p1!1jw'?1 ir~rupakm sa ld~  s&u liegiatl d q a  dip?riutc+ densan kerim~ lain seperti 

p?layman bxang-barang k=per!ux-i sehai-i-hari, ptr,isahaan, asuransi dsbnya 32nga1-1 

denlikian s e m  kebutuhm ancgota t2rptl::~hi dm xi=n-iadi!:ar, krhidlipan angeot~ I ~ b i h  

baik z e h i m ~ a  terujudnya rnmyarakrtt ymg adil dm roakmw berdasarkan Pmcmila. dm 

Fndang-'i'r!dang D s a r  1 945. 

~:;pust&;p-ZP; 

1. h a  Suwaqdi, Hubungan Kerja Pensurw Manajer Koperasi, Departernen 

P e r d ~ a n ~ ~ ~ ~ d a n  Koperasi Direkoraf Jendral Eoperasi, Jakma. 
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Koperasi adaiah badm usaha yang b e r a n g o t a h  omg~seorang afau badan 

hukum, dengan melandaskan kegiatannya berdearkan prinsipkopemi selnrlips 

sebagai gerakkan ekonomi rwat yang berdasarkan aias ayas kekeluargaan . 

Menurut pengertian koperasi diatas, dimana koperasi rnerupakm gerakm 

ekonomi rakyat, d m  wdah bagi go1onUm &onomi Imah szperti dedefenisikan oleh 

Fay (1908) yang dikutip: Jog (1997: 19) rnenyatakan Sahwa koperasi addah : 

Suatu perserikatan dengan tujuan bcrusaha benama yang terdiri atas mereka 

yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri 

sendiri sedemikian rupa, set-tingga masing-masing sanggup menjalankan 

kwmjiberi sebegei anggota den rnendapat imbelan sebanding dengan 

pemanfaatan merzka tertladap organisasi. 

Sebssaimana oraganisasi Iain, koperasi mzmp~myai tujuan Tujuan Kopermi 

Indonesia arlalah nernajukan kesejahteraan anggota khususnya dan rnwarakat pada 

~ m y a ,  serta Lxt membangm Manan perekonomian nasional dalam ran&a 

meujudkan masyarakat yang maju, d i l  dan rnalanur berlandaskan Pancasila dan UUD 

1945. Habibi (1966:18). 

Dalam rangka mencapai tujuan perkoperasian tersebut diatas pada tahun 

1999 didirikan koperasi Fang menj adi anaotanya adalah orang-orang ymg rnenerima 

bantuan PhIKDE di Kasang Barat SeIatan dan disatukan dengan akte pendirian. 



Semenjak itu koperavi serba usaha TunasBam mulai melakukan kegiatmya yaitu 

simpan pinjam dengan tujuan: 

a Neningkatkan perekonomian anggota 

b. hlenyalurkan simpan pinj am pada an'sota 

Dengan a d q a  kerjasma yang baik mltm-a penpus dengan a n ~ o t a  

koperasi ini mengalami perkembangan. Terbukti semakin banyaknya jumlah anggota 

Dalm pengabdim masyarakat ini karni n~emberikan beberapa materi tentang 

penpembmgan usaha kecil, pen~oldlan dm n ~ w ~ ~ j e m e n  koperasi serta adminiatravi 

koperasi. 

Tujum yang pertama adalah supaya kebutuhan sehari-hari para an~otanya 

dapat diusahakzn den'gan : 

a Memperoleh barang dengan harga ymg sen~urah-murabnya, karena mmbel: 1 secxa 

barsama dari pusat penjualan (Perusahaan) akan mariiperoleh rabat y-ang tinsi dan 

on_okos dapai di hemat. 

b. Mutu barang yang dibeIi koperasi dapat dipertmmung jawabkan, anggota tidak 

akan tertipu oleh reklarne yang rnenarik &an trtapi mutu barang rendah. 

c. Tirnbangaduh~an barmg ymg dibeli anggota d q a t  dipercaya 

c!. Sebahagian ksuntungan yang diperoleh pada akhir tahun &an dibagi pada anggota, 

sesuai dengan jumlah pembelian rnereka 

Maka perlu ditunj ang dengap prosas adtninistrasi yang baik. Adrninistrasi 

yang diberikan adalah berupa administrasi Kearsipan di koperasi seperti diketzhui 

sesuatu kegiatan tentu mempunyai tujuan. Apalagi record merupakan mata rantai yang 
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penting dalarn penyelensaraan administrasi perkantoran, tegasnya dibidang 

ketdausahaan. Penyimpanan wxkat tatu juga m?mptqai tujuan. Adapun tiljuan 

pengatwan war!& antxa lain : 

1. MenyediaIcm warkat jika diperi&,m. 

2. Menghindwi pemborosan wal,$u ddam mencari warkat y m g  &an diperlukan. 

3. Man_mupulkan warkat-warkat yans mempqa i  hubungan sad  dengan yans lain. 

4. Mengemat tempat penyirnpanan 

5. Mengamankan warkat yan_e pcnting baik dari bahaya pencurian atau kebakaran. 

6.  Tetq  rnenjtyn kerhasim jika warkat in1 benar perlu dirahasirtkm. 

Salah satu motto dari pengahlran penyelsnggman tiling ialah, rnenyimpanan terahu 

dan menemukan cialam tempo cepat. 

men cap^ tu-ium tersebut maka pcrln sistem yans tepat, prosedtue 

ssdxhma, pqawzi yang tcr1a:ih dan. b~fimggl~r~g jwvab .ma. berketxmpnlm 

ciibidangnya Sistsm apapun yms k m  dipilih terse& asa?Lm h~-iuan dapat dicapai 

untuk itu akan dibicarakm sqh persatu sistem fillins yans s e r i q  d ip-makan d e ~ c ~ ~ r n  

maksud sehabis mempelajari diharapkan segzra dayat melaksanakan. Filing adalah 

prsktek, bukm teori. Taori hmya ~ a - a n a  mencapai hRl_)uan, bagi calon pegawai, cdon 

seketaris ma! perlu menyiasi prakqek filling ini. 

Diatas sudah ditermgkan balnva warkat rnerupakcvl sumber informasi dari 

~ e l u n ~ h  ke@atan organisasi. Warkat dibuat karena ada ktrja tulis rnenulis yang 

dikerjakan oleh seluruh aparat organisasi. 

Sstiap tsrjadi sssuatu masalah penyalsngaraan kantor y a n ~  dicari adalah 

warkat s e b ~ a i  ala! rnernecahkan rnasalah tersebut. Jadi warkat merupakan 

pefiyimpanan ingatan organisasi. Tidak heran j ika f l l  ing (penyirnpanan warkat) tidak 



terabx sudah barang tetitu mlit menernukan informasi dikehendaki. Te~asnya 

rnasalnli pemecahan masalah yan2 terjadi dikantor sedikt banyaknya adalah rnasalah 

wark=t dm rnxdah ~warkat ini ti& lain masdah fi!!ing jusa Itulah sebabri>a filing 

disebut in~atan kantor. 

Semua kegatan guna mencapai suatu usaha memerlukan data informasi, 

ssdmgkan data itu didapak hens dilakuk-an pancatatan, catatan itu kalau dipsrlukan 

d i c ~ , ?  mencari~ya dibagian arsip atxi ddiagian filiing. Semua usaha rnemerlukan 

pcnyimpmm data atau W i n g  

Sudah dikatakan b h a  dikend sistem filling sebagzii sarana mencapai 

tujuan organisasi. S i s t ~ n  filing bermacan-macam dan sernua sistem ada kslemahan 

adan kalebihannya 

A& iima jenis sistem f i l i n~  yang &an dibicarakm dibl-h ini Fecara. sin&& y ~ k n i :  

1. Sistem abjadfalfabetic system. 

2. Sistam s~lbyek (&em pokok perih3d). 

3. Si9emNornor 

4. Siarzm ilmu bumi. 

5 .  Sistem I.'hcrnolo~is 

. . 
r-- , -+ - - . . . - 
jl.31g:i, rn?mp&,;iil dasar dxi .senr::a sistem ia;;Gj; P?iis &-?im 

d ibawh  ini &an dibahas dahulu sistem abjad seielas-jelasnya agar sistern yang lain 

akm lebih mudah. Sistem abjad ini diperkenalkan oleh Turn Fred C Ainswot dari 

Amerika Serikat dan sudah ditarapkan dibqian Pamonalian Departamcan Penerangan 

disana, selanjutnya menjadi alat penting sebagai dasar sistem filling yang lain. 
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f\AAi\lAJECt/lEN KAS KOPERASI* 

Zuf Azhar" 

Kas tnuru~akan cierneti ie:pr+t\:ii.ig b35i se:iap koperasi dan bukarllall 112; 
. .. y2!:G rneilgheranksr~ hi12 ; ;  SUM^^;- t i  aial: 

pc.t?yalz!lgu~~aa!l bagi psgo\risi C;spc!-zsi ,423' kos porusalla nr~  amctl dati 

~ $ f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ [ ! g  e;f[ ! t i t ! - l i ~ ~ !  . ,... ..,. ::5iVi , .., ., , , .  .,.,..... $ - - - - - -  , . r j i ~ i  a ~ i ,  CiAkS ~t?rir_! C!~TZII!L'B!I~ $U3t?! 

I-I;;I:::I~~I~~:::I t,i:ir~i>> J ) ; ; I ? C J ? ~ ~ ! ; ~ ~ ~ ~ :  i!!i9?ri: .;;a::g bzik t e r h z d i ~ p  ~ e ~ ~ e n m a s ! :  

pengaluaren kas Pengsrtia;~ k a . ~  3i,$~laz: a.hntgi-~.$i tidali: h~t iy?  tnqt\y%t~~icut i~gt!c~ 
. . %g~~~.-*>;t!,;t . - l ! ! . + t ! ,  ~,!4i s31-1aii-harj; &li;atl ' i@ia~. j  ~ ~ i ~ ~ i ? ? j a ~  kas si?Iaii~ dari Li2ijQ tuirai:'koi~ta!i 

i ~ z ~  ?:;;7+3;;4b!r! 5911.- ~ j i . ~ ;  *;.'G:?Q <:$:$;;: ! - ' ; ~ ~ ; + r z ~ i  d21) &$&!,$ j ~ 9 2 ,  ~ 3 ~ 5  \;a;;d , .. i. . - - . . . . - . > ... .-,. tzz ..... .:! - . . - I -  - - 

,+ .: > ; ,-. 5 q .!:. J :-, .h r, 1-! ; 
. -"I .  - r r . .  I , ,  J H b  I . , .  

rlct.r-- . n t n ; n ~ . ~ r t  
r r.l.:b..~,yr~,,-.a.-,:u PENER\tIjI,&C,: 3AN FEI.iGELlJ,b,EfiN K,4S -- ---------- 

Perigafiis:~ kas n~ancakup uai?g giral d m  uar'iq cha;ial sefia seiiap iteni 

dinat:a ballk n;aE nisnerimar~ya scSaqai  ciar roil Dcngarl domiklari, kss ahat: 

ttirriiri atas uang logam, uailg KeiYas: weset hank, cek dan rekenit'ig giro. 

Sedar~gkar; csk n-iu~idur dan kas bon pegawai adalal~ merupakan elenlerl pitita!!g 

n'an Sukar. merupakan elemen kas, drmikiatl juga detiga!~ perangko dan material 

adalal? nierupakan elemen peisekot biaya. 

Kas rrierupakan alat pefi-iSayaran dais han'lplr seiurull trarisahsi Kopeiasi 

aks!~ meljyatq+;!lt 'rr1a.jal3l: periui;ara~~ 2t2u tcrakllir dctlgar~ kes, olch sebab itil 

s.tjg;.l&:l , I-, ~ ~ i ; $ ~ i v 2 3 3 f l  \ ;;$a: Ier!izdap I i~ l i s3kg i  p:>!)Erin!aail <ai! 

oe;;g5;~3ra!- kas $,l:;lassi~I- va[?fl ,-!iilac+pi ~dti.33 ~ ~ r l ~ ' ~ : ! J ~ ' ~ ' ~ i > ~ i ~ ~  s'J~~IJ- - 3 -! , - 



trui-i;arI deiigan kas adalah masalah; ( 1 )  per12ntuan salda kas y a y  cuhp setiap 

s la t  merljaga likuiditas koperasi (2) perlindmgai~ yaiig cukup terhadap kas  ~tntuk 

mencegah per~curian aan penyalailpunaan kas. 

rblar~aiernen Sistern Periqendalian Interr; 

Sa!rl\ satu tugas petrgurus koperasi adaiait melindungi aktivitas koperasi 

dari pembcroszn, peticurizti daii pe!;yala!?gu:?za!i. Apzbiia kopsrasi seiliakiii 

?e%.ir aan senakin kompleks, maka peizllat: pembukuan dan akurltansi menjadi 

s?~;ai<iii p~:;;iiig iri;tuk ii;~iiga;;.i~~i pensiizaan kas, mencegsh pengeluarail kas 

ya!lg tidal..; sah,  cfzn rr;e!!seg.!i Kesa!a!l3!1-k:?sa!a!m yang'mui~gkin terjarji. U t i i ~ l i  

iiu pegawai hartis diseicksi dar? ciiiaiiil dengall baik, tugas-w@t!enartg, dar~ 

tai;g$c11g ja:,:labi>j4a harus di:en:ukai~ d$t;gat? jeias. Organisasi t'larcs 3i:a:ica:tg 

sedemikia!: rupa seh!nggz tic!z% terdapat seorailg pegawai mena!!ga!i! suatt; 

tr.aiisaksi secara lengkap. Suatti kesalAi-rn, apakah diserigaja atau tidak aka11 

r?'\ud&!? dikstzhui atae diterflu;;at~ bi!a sua!:! trzr~saksi ditangziil o!eh lebii~ dzri satl i  
. . orang. Dei?g?n demikia:~ sedzpzt  mung:::i- pzkerjz:: szorana d peazw;:l.ai .a va!m . e 

meiica:at aMivzi dicek secara otomatis oiah pagaviai yatlg lain. Sabagai contoh, 

biaaziya Clizm sua:!! I top~ras i  ssorang pegswai nlelzltsanakan penjzalar! Sarar!g 

d a r ~  membuat nota penjualalt secianr,kzrt pegawzi iain mei\erirna pentbajiaran 

(s:au kasnyaj atau mzncalat piutat;g; coilt311 Iaii; sebagai f;ecjz+Gi rnsmbua: 

rJaxac . ,  .<- ;r,.,. . . .. . ,.:,:: .::...1;3j I?:;? ::: *.  3 ' .,.;!!.L;;,; . .-, p ~ , ~ ~ ~ ~ ~ .  ., . (: r) , . , , 1 ;  s::i:a;!g pcgawal 
. . 

i i i=,~yia~ki?ij C& \int!tk t:i$r'ir;i.ja&ii cj&;\ji, daii p ~ $ a y j b ;  ia;ii ainu d~iii/>~~i&li 

n:e:izndatz:igat?i cek tersebut dan pegtwai yzng keiiga mellcztat dalarn b ~ k t l  

u%!ig call bugu kas. Sisten-! yang met?_aatur ~rosedur-prosedur sepefii tersebut di 

a:zs disebct de i~gz :~  riana sistem peilgeiiu'aiian i;;ie;il. 

3. PEHGAWASAN UP.3 

Kas rr~erupaiiai-: eleme~i rai ly ra\.:;aii uiltdk di cirri atau d~selewir~yka~i.  Jika 

22s citany3ni atau 6iat::iasi deriga!l baik, niaka b;ik pimpinsr! fi;aLIpi!!I k;ar$::?:21: 

akan mernperoleh manfaat ganda. Pinpinan akan dapat rnclindungi hsna 



perusat1aan.yaiyj nenjadi tariggur~g jawatjiiys dart karyav-/an akan dijauhkan dari 

kecurigaarl melakukati penyelev/engati atau kesalahan. 

Perlgawasan transaksi kas yang diterapkatl dalam perusaliaa~i harus dapat 

menayltal kejadiatl-kejadian sebagai bsrikut; (1) penyalahgunaatl kas yang 

dltzrima derlgarl cara tldah' mencatat perierirnaar~ kas dalan jclrrial penerimaan 

kas. (2) periu~idaail pencatatail pei~erimaan kas (sen-rentara it11 kas dipskai cl~iu 

selama se!at?g alitzra peuerimaa~l datl pencatatall), atau det:gan cara mencatat 

penerirnaan kzs denga1-r cara tidak benar. Sebagai contoh penerimaati kas  

dikailtoi~gi seiiciiri dar, kemudian dicatzii defigaii maridebit rekeiliiig rettir dan rabat 

p3iljuaia11, peiicatatai! bizya fik?ii u!ituk r-uilutug perlgarnbilari kas. 

,%.gar sistem peligawasa!: iriiern aapat berjaia~i de;iyaii baik, maka sefuruh 

f;ei;~:iii:aai~ kas I;s;~!c sesara dicotnrkan k? h a t ~ k  d a t ~  ~ d l ~ ~ i t i l l  psrige!uara;~ 

di!aki~!~;ar! rnela!:.li cetc;. Untuh meticegal1 perlyaligunaa!i seluru!i perierin!aa!i dalani 

b;nluk ce3 harm dicap "iiailya Untuk set or at^". Cek ysug diksluarkan harus 

dital~datarlgarli oieh dua orzlig. A:r:ar~ tetapi bila suatu peiigeiuara:~ tidak przkiis 

difahukar~ de:igari cek, makz peruscihaa!i ciapat menyediakan suztu Galla kas 

I iht is~s yang jumiahnya tertsntu. Dana s e n a t t i n  irll disebiii kas kecii (petty eashj. 

Urltnk pi3rige!~'3ran-pet1g$!uara11 terieritu seperri pembelian peratigko dan 

materal, bahan i~ahis pakai: o!igkos taksi, dan sumbzugan Phil1 biasany2 tiaak 

praMis dilakukar: dat;gan n7engur:akan csk. Por:geluarau-petige~l;aran seperti irli 

biasany2 dilakukan melalui dana tihusus yang disebut derigarl kas kecll. Dana Irli, 

biasa~rya peirgurusatinya diserahkan ktpada pegawai kRusus, dan setiap 

pengeluzran ya!lg dilakukali meiatui kas kecil hzrus didukutig de~~gan buAti 

peiige\vfuaran atau kvdansi yarig me~ijelaskan tujuan pengeluaran, tanggal dan 

jilniahr~ya. 

IJniuk msmSentuk darla kss kecil, sehgah  cek ditarik d2ri reksning giro dan 

di:~a!!gkall di bz!lk. Pad3 ssst pemb~niukan kas kecil ir?i akan dibuat .iumd 

,. .,,,agai ,J - SerikiJ (:r;isai;l)ca jun;!?!~ kas keci! diktapkan Rp 1 0 ~ . c ? ~ f ? . @ ~ )  : 



Kas l iecil 100.000,1)3 

Kas ! Bank IOO.OLtO,GO 

Kas  inl, kemudian disirnpan di koial; penyirnpanan uang beszrta densan buBi 

pengeiuafan atau kuitansi pembayaran ,yatig dilakukati dari kas kecll ini. ~ i i a  

;umfa3 b:~.: kz.,cil I'!;nli-;ir ilabis ata: pad2 seii jp bu!an, fiaka p e g ~ i ~ i a i  . . '>.-- >'ziig 

disxahi tangsung jawab kas kecil akan meminta penggantian danz Jengan cara 

menyerahkai: OuMi psngeluarari atau kuitansi sabegai penukarnya. bAisalka11 d a m  
I .  , , . " . a. : .'.,...., : .,.,. ., . . . ., ,,:-. .,.:;..,-..!; ,eS:!.!L .- - . - .L . - s  --.-,- -=,-..+\.-. ,.-rz,-, <-.t.-.-.-* ' 

. 
..... . ' * "  . .  : . .  ".,. ' 

4 -, ,- -,, :22 ,, :2: z ;  ,-t;w, ! iks)3,  ",, .=2::+~ azr!k:?!: 

Pernbelia:~ perangko dan meterai.. I?? 12.0U0,UO 

cembayaran telepon cian telegrani . P,p 29.500,OO 

?~iaya angkLii periga:lraran barang . Rp 5.00'3,OO 

Ziaya ai~gkut pembclian Barai~y .. Rp 6.000,OrJ 
I=, .. saat 2si)z kas kecil i;;i ,-jigai;.i 212;;: jtf;;;;: ; ~ k a g s i  Ss:ikct: 

diayz Perengko dan r ~ a t e r a i  12.~ijij . i~!3 

Eisya Tetzpori bail ieiegrarii 28.500,Gu" 

Biaya Penjualm 5.000,0C! 

Biaya Angkui pernb~lian 6.000,OO 

Ka s 51.500,OO 

I?ekening kas kecil dalam buku besar juinlaht\ya tetap sebesar jumiah 

as!inyz yaitu sebesar Rp 100.000,OO. Junllah ini tidak akan berubah kecuali kalau 

besarnya dana kas k;cif Jinaikan atau diturunkan. Metode seperti ini disebut 

dei~gar; rnztade dana teiap atau sisteir-r in1pies5. i l r~ tuk  dapat mangt~iturlg s~lunrh 

~)??geluarar; yang irilakuka!, mela!tli kas kecil dzrr untuk menutlkhirkan jum!ah kas 

$.ecii agar ses1~2i deni;an jurnlah ref.ter::::s '-:zc k.r:il d s ! a , ~  bu!:!~ br5i.r. m3Cr3 C;r\:7,": 

kas ltecii i~a;zs diganti pad3 se!iap akhir periods. 

Per!:; dica!a! di sin! kek?irar;ga!i kas (seljsih kas) yana larn;!ak dalan 

rehening seiisih kas debet harus disajik3t1 sebagai biaya. Bila junllah seiisih kas 

cy:.:?li) berarti, maka perltl diteliti 1eSih lanjut sebab-sebsbuya. Pada wakSu-waMu 



t~rientc! perlu diadakan peiilsriksasii !-:as k ~ c i i  secaia sereiitak Cbiia ciiber~tuk 

bsberapa darn kas kecilj, Qail secara n!endadak. 

C. REKEHIHG BANK 

fiampir setiap perusahaan merlyetorkan se!uruh psnerirnaart kas!:ya ke 

bank dan rnelakukan pembayaran dengan cara menarik cek dari rekening gir~nya. 

Cara i~i i  selair; praMis juga lebih m a r ;  dibandingkaii dengan apabiia penrsahaan 

meiiylmparr uan~nyz dida1a.m Jemari besi. Fcrmu!is-forrnuiir yang digYnakan cler: 

perusaiman sehubungan de11ga.n rekeninn 9it-s a.la!ah kartu tatida tangall, kuMi 

setorail, cek, daii catatan tentang pangeluara:? ceic. 

Pada sa.3.t perusahaan nsnSuh's rekerling giro, per~isat!?.a: diberi n m c r  
repLi-:.- 

I giro; dats bank aP-i- rG meniii~ta kepada perusciahaen uiituic 

msrlai::?atangatli kat?~; tandz iarrga!l dari pe~avf./ai peiusaliaan yat13 bsr+i$!lang 

r~r~anda!angz.n.i i.ek perusahzan. K3zu ini akan digunakan oleh bank uiltuk 

r;;ene;!:ukan k;oten:ikaii ianda tangan daia i~  cek, ketika cek tersebut Siserahkan 

Xapadc bxik  ufituk diuangkan. 

Agar pengawasan petigeluar-an kas dapat di!akuka.n uetrgati iebih baik, 

n:aka sebaiknya ftartu tanda ta11gan (yait:! ar311y yang 5erI:ak n~~n~aluarkat l  kas) 

dii2r?data!:ganl oloh bua orann. - D+ti;aai: darnikiati ce% yang tidak dita!~batar;gani 

ole11 dua orailg 'y'a.ng dittitijuk tidak dapat diilstigkan di bank. 

Perinci=ln setoran y a 3  dilakskan, dicatat oieh petyetcr da!am fxmrrl'ir 

ierci.tz.k yang ciissdiakan bank. EuA<i setoran ini dapat dibuat rangkap dua aiau 

lsbih. Sul.;ti sa t~ran asli ~ikafi  dissra hkan kepadz. penyetor sebagai bukti 

penerirn.'l?n d2ri bank. Inforrnasi yanrj tiarus ada d 2 l m  bukti setoran lili adatah 

tat~ggai dan jumlah setoran serta nornor rekening giro ke dalam mala seiorarl 
- :erseju! - diia!<ai<ak, 

S!:i~i serc;an (deposii slipj 9e?urigs'! ~eSagai  b!lbJi bahwa iias?h?!i 

me!-fyetorkati sejunliail ljaiig kepaiia Gaili,. Co~itoi-, bilAii seiorari dapai dilii-12; pada 

k k t i  saat m~ilyeior!-;an t~?D~' ! :ga l  ~ T ~ S ~ I I E S )  61 bar?k. 

Cei.; adalzih perintat.. tzrtulis dari n 3 s ~ b z n  giro bznk kepada b?i?h ui~tuk 

rnernLzyar sejumlzh uang kepada si pesbavia cek atzil o:a:;g ~ I ; C J  ;:smrt:ja 



tertulis pacia cek tersebut. Dengai~ ci~rni;.:ian ada iiga pihak yang ierlibat dalam 

cek irii (1 j perlarik; cek yaitu pihak yang merlandatangatli cek, (2) pihak yang 

Lertarik, yaitu bank dari mzna cek tersebui ditarik, (3) petierima, yaitu pinak yang 

ditunjuk untuk mzr~erima pernbay1;rral~. 

315;. ;ek diheluarka~i u!l t~k n;en;5z;.ar ~ i a n g ,  jum!.=h tersebui ahari dikrzbit 

pada rekei~ing kas pads saat tatr$gill petig~luttiarl, bisrpur~ cek tersebut baru 

diuzrigkarl p2!lsrirria bsbrrapz hsri keiiiudia!?. Sebalikiiya bila perusnhaait 

nenerima cek sebagai pembayarzn dari ciebiturnya, maka cek tersebut dicatat 

i;ei;gail ri~endebei reksiling kas pad2 ianggaf peiierimaaii. Ci sini dianggap cek 

debitnr terssbut cukup dtl!;anya (bukan cek koso!!g) 

Forncii: csk cfapat iipero!ei! dari 521?k, da!t fomul i i  cck biasailya ini s u d a i ~  

c!,bsr[ iisi?.,c2: r;zszhsi;, SCLC- i;,;d , l~ i i t ,Cr  .---.-L ~ ~ r i  u!iil.ik n~em~da!;kai; pS;lgSv:3siIil in:et'tl 

;.ieri~~ahaa!:. Pac;6 yaat r.ek Igrlcii~ RarIJS dibua: s~latlj cafaiail ya!lg memerIl!zi 

pengftiuararl cek tcrsebu!, calztai l  illi d 2 j ~ ~ t  dikerjakarl di boi?i~gbi cek dari rriaiia 

~cek i e r s i b ~ t  harus dIpisalik2ii arzu dapat DerDent~k buktt cek ki?usus yaiig 

d i s i n ~ a n  berszma-szma dengan f@miu!ir cek. Kedua bentt'X catatar~ ir?i liarus 

:ne;i\jedialcai; informasi ieztang ju.z;llah setn~ai; d a i ~  sa(da barlk yaiig ada. 

Kcperasi dapat fiiembua! ?rous!;er 6a:i setap ce:! ysitg dikeluarkan da!l 

1ne11ggu!12k2:? ur:tuk rneiicaizt iratisaksi-transaksi tersebui dalam jurllai 

pei;yiuarat; kas. 2ek yatlg c!ikeil;arkan u;;tl;k k;edi:trr biasar,ya disertai derigar: 

s~~:=rt pemberi'!a!;uajl tentang iakttir yary drbayar. Surat pen;beritahuaii Ill! disebur 

d e n p  n remit: a x e  advice [pernberit a i ~ u a ! ~  pernbayara II; yang berguiia bagi 

kr~ditur untuk mencatat peri~bayaran tersebut de i~gan  beriar. De!lgan dernlkian 

kesalah pahamz!i dzpai dihirldari s e h i ! i ~ a  korespci:densi dapal m&!prangi. 

Dalan peilcatztrt cak dapa: ditatat juga fioinoi iakur yang dibayar basefia 

~ra!ai;!:ya. 



REKENING I(ORAN 

Apabila koperasi mempuriyai rekmii:g giro dalan suatv ba!?k, umumliya ia 

seiiap akhir bulan aka11 menerima rekening koran (liang hdang-kadang diser-iai 

denga:? nota de5et dan Rota kredi: Sank). Eelc'ening koran ini rnenunjilkkan 

aM.;ti\:i'?ns reken!ng glr@ sglarna satu bulzn. lsi dad re3ening ).;@ran berupa danar: 

Saido awal bu!art. 

Y Setscaii selama satii Gii;zi;. 

= Juriilah cek yang dibayar selana setu Giitm. 

Pecdebetan dari psngkreiliian yang difzhukan batik. 

0 &!do akhir. 

Reksi~ing hoiait ini seSs:ul~~jz msr upaka11 bukii pernbat~tu tlasa bai; ya tlg 

a d a  di M!ik yang diga;laXarl IJIiiG;(: n~encarat mutasi "si!npa!?si?: i;artg riasabah, 

sleh sebsb iEu rekellittg korar~ id: bizsatiyz i."!bu$t paliricj tidak ranggap cha diniana 

ya!:g asti dik i r i~kz!~ kepada i~asaba!': jpe;usz!iaan) sedarigka~~ ternbusail l i p  

n;=njadi arsip di bank. Da!zrn reker?ir?g t.;rlcan seri:~gkali terjadl peridebetan dan 

peilgkrsdiiai; yang difai;ilkai; bank terkaisp reksi~ing nasabah, Sebagai bu8i 

ada!y;z pe!lde!?eia~~ d a ; ~  per!gk:redi!aii iiii bani: n~ernbilst dar: m~;;girin; i;ols debel 

dai; rtoia kreeit ke !lasabah, i.!ota debet adalali gemberitahuai~ batik baiwa 

refteniilg y i r ~  didebet ba;iIc (bagi r~asabal~ berarii jurnish giror~ya dikurancji) kareria 

alssan-atzsa!; tertentu.,sepeni bank mernbeha!li biaya Dunga, biaya jasa bank 

s tdu liarella adatrya koieksi kesalahail. Sedahgkan iiota kredit adalah 

prmb?ritrrhxiti balk  baliwa fekstiiiig nasabah tela!~ dikrzdit sujzm!ah terteiitu 

{bag! nasahah berarii rekeningnya ditambah) karena alasan-alasar'l terteiiru 

sspz;li ban!< memberi jasa gira, b~iibr traitissii menagihkan piutang perusahaan, 

ba!;l.; mezlbe;i krezi!, ya!;n u larlgsii!:s [!i!::2:.iiii.b:4.i> ke r.e>.erlirlg giro ~lasabal'l, 

2d3iiye koreksi ke.sai2i~aii. Cor~ion ber!iuk rrekeni!?? koran: !:otz i e b e t  (meRo 

&bet) &!I ~ :o ta  k;-edit (menlo kredi:;. 



P. FUNGSI P.IANNEPJ?EN KAS 

Ada Iiga alasan atair mo!W mengapa orang memegang uang kas: (I) motil 

iransaksi, (2) motif berjaga-ja.ga dar-I i 3 i  msiif spekulaiif. Motif iransaksi adaiai~ 

kebctuiiar't unt~tk  memegang uang k z s  agar aapat melakufian pembayaran- 

pemba.yaran dalam tra.nsaksl sshari-ha:;, sqer t i  panbzli3n, pembayaran upah, 

pernbayerari pajak, dan pi.mb~yaran divideti. ivlfitif berjaga-jaga bertujiictrr untuk 

i;leli!ldu:lgi pertlsaliaar? dari keabaan-kz~bzan darurat yang tidak dihzr~pkan. 

Sonrzkir~ pasii args kas suatu perussbzsn: semakin sedikit saldo kas (untuk 

be~jaga-jaga) yailg a: btltutikail. Kernsnpuail pzrusatiaan ~311s diper~len picjaman 

s?cara cep~!,  jugs rr,,enguranyi ;.:ebu;:~?:-l.:-! ::;an sa!do li:.<:r: jz:;;~ i i i i  ~ . = . ' " ~ ~  , L.. ! : , ! ,g 

i~ l l iuk ciicatat bahwa tidak senlua saido 'ja!ig clisediaka.11 dc~~gat i  nloCii iranszksi 

dai? cerjagz-jaga harus Ciadatcan berapa uan3 tur~ai, tetapi sebayiz~i j q a  dalzm 

benluk sura.l-sxat bwharga yang regera dlt,pai difual (selzrijutnya disebu? efek- 

efekj ialiih s5jzni.s aktiva yang bisa segera di:;;ingikzn. 

merneperol9h keuntungan dari tluktuasi Iiary3 efek-efek. Ketika tingkzt bunga 

diparkiiakan ~ k ~ i ;  nazingkat harga eie;;-eizk jattih, maka bardasarkar; notif 

hi seba'iknya pe;l-!sa!~azn rnsi~-?han LEt!ig k?s sarnpai ri~taka? bung2 naik. Apabil? 

tir~gkat bur~ga dii?arapkan akan iunrn, maka peruszhaan d3ga.i: menanamkari uang 

kasnya dalzrn efsk-efek, sehi:igga perusahazn akan matigan'tbil keuntu!lgat~ deri 

kenaikan harga efek-efek dari dari per;urunan tingkat bunga. Narnum dsmikian 

ternyats Gatxvil sebagian Gesar perusal~aat~ tidak me~iyediakari uang kas dengan 

tirjuari itigin n~endapa! manfaat dsri peruSaRan tingkat bunga. Oleh karena itu, 

perusahaan akan kiia pusatkzn paaa motif transaksi aan bejaga-jaga, dengan 

asumsi baliv/a sakla ~ETSBSG: akan L ; ~ r b ~ i i t ~ i k  uafig kas rnaupiirr eiek-eiek (surat- 

sedemik-t:::.~; rupa: se!:it~gga biaapai keiers?c?~aar~ kas  rnak'sirncrm dan peiidapatall 

bi!oga yang rnaksimum dari ~ a n g  t u w i  ya!is mngarlggur. Fungsi ini bera\:'ai dari 

tIit2rirr1a1iya sehelai cek dari latiygalia~~ ufltui.,. pembayarat~ piutang periisahae~l 
. -- 



nerealisasi darla dari perusahaarl dalam berituk u:ang atau biaya-biaya yang 

niasitl IlarilS dibsyar. Semua kegiatarl pang terjadi atltara tiilK abval dail akhlr Igi 

masuk pada lit~gkup manajemerl kas. Sedangkatl upaya gerusahae agar 

tanggatian mernbayar rekeili~tgnya pada waku yang telah ditetapkan termasuk 

p?da inariajen~er; p!u!ang. Di plhag laill, keputusa~l perusahaan unluk 

r>ietijacii.ialka~\ pcrribayaran reKctling-rekei\i~igilya digoloilgkarl pads mendjernen 

~:isng da11 Giaya-biay~! ya!y niasil~ harus dibayar. 

K.aiiior bendahara perusahaa~i biasanya adalah bagiail yang me~igeloia 

kas.Suzitu aiai da(arn proses marisjernen kas yaiiu artggaian kas jcasii btidget), 

men;be;il-:ari, petu!~j~;k n~eilgerlai tleiap? ba!lyz.L: kas yar?g diperkiraltai; aka;] 

fersedia pada saat kapari, dan u!it.uk berzpa lama. Oleh harena iiu anggaraii has 

berperan. sebagai dasar psrei:carxiai; dari pe11ger;daIiat; kas. @i santping 

at!ggara!l kas,  p ~ r u s a h m ~  maslh memeilu:-,'aii Inforniasi yang sts!ematis meilgenal 

kas dsii jtiga &Serapa bztltuk sistem ko~Irol. Pada gaiinlya kompirteHah yang 

:iieilgeicia/i il;f~rifiasi ii';i. Daian: sefiiur i;-:i, c-ipr;luz.;ail !ap3;a;lxiapcr2;l secai-2 

C U ~ U F  seriilg secara  harian, atag !eSih s2ri!lg lag! mer:ge:!ai safdo kss p i l g  aba d! 

baiiri, psmbzyaiail kas, saldo haiian rata-rata: posisi s~rat-surat  tjeri!arga dalain 

perusailaail dan psrut?allan-p~iuSali317ya secera teiperit~si. Terseciiar~ya ir~icvmasi 

ier?!a!i.; antisipasi penerimaati dar: pe;!geiuzrtln dan pengeluarar; kas daiam jur;.;!ah 

besa: juga akan berguna. Kesemua it'ifcrmasi ir~i pc;~ti~;g bagi perusai~aa:~ yang 

i!:gi!l mei~gelola kastiya secara efisien. 

Sistem peli terkutrci (Lock-box system;, cara lain utltuk mSnper~epat arus 

da:!a zdalzh de;!gatl sister11 peti t e r k ~ i i t i  (lock-Scx system). Dalanl fi5toife 

pemusatari batik, sebuah pusat penagihan rnenerirna pembayaran, 

memprosisnyz, mi.ilyeioi;iya ke b;;lX. Tujuaii s i s t i . ~  ps t i  t e ikun t i  adalah 

~"/;ei;giii!arlgb:an \::/axil alltara saal  pei~erinaat] pemaayarail olzh peiusahaan 

G ,dungan .a sac?: per:;;ctnrail~~!;a kc ha!:k. Sistem irli biassi;';'a di!akuks!? secara 

regicilar: p?;usa;laaf? m21niliR balik-bauk r~cjio!lal cesusi de!;gs!! pol2 pE!!;g2j~2!? 

~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ; ' , ~ ; j > ' ~ .  



E. ANALISIS DANA DAN REtdCANA KEUANGAN 

Selarijutnya slat analisis keuarigari dan p:rer~canaa.n rneiiputi analisis arus 

dana aan ramaiar! (io;ecasij k;~12i12gi. g8fls.r iig<u.: d@.ig [fgid fic?tt! .~g,hgwfi?'i 

adalaii merupakan aiat pembantu yatig sangat beiharga bsgi lr~atiajer keilangan 

ataup'l'n pernberi $;redit di dalan'l meiii!ai pemakaian dana clsh perusahaan as11 di 

ba!am menentukan bagaimana perusahaanrnembia'ai ztau rnendapat daria - - -- : . a l~~$c ; t .  Sebagai t a~nba !~ i : i  terliadap pailelaalia~i t i n s  daiia yang lalu, ai~ai is 

dapat rneiiiii i xiis ear12 ?!2r;g aka!! J:'~i:'.ng cIe!igtl mgmpsrru!18h3/] flafiar clan3 

berdasarka!~ per;i;~jauan kemuka. Dafiar da!ia semaczm itu rnemberihar~ metode 

yang e9siert bag; r;;anejer keuangar; ti;::iik m~r;3atal?i;i pefiumbiihart pe:usatiaair 

ban htS:!rul'!?rl keuanganya,sel"!a m?!rlerilukan carz yang terbzik untsk nembiayai 

ke5cttuilai1 tersebtlt. Kilcrsusriya: daftar dana sangat bcrguna di dalam 

p-"reiicarlaan mensngah dan jarigka panjang keuangan. 
\ .  /ang sangat era! hubongan derigsrl dattar arus dana yarlg diproyeksikan 

adalali atlggaran kas daii i a f a r  prrJ fairria. Aiiggaraii kas adalah niutfak bagi 

msnejer kedat;ge!l urituk ~ e i ? ~ i ; l u k a r i  pe;ei?canaail kebutti!'ian kas  jangka psldek 

bagi perusahaa~i dan ientu saja unhk pzrencanaan jangka pe~ldek pembiayaa!-rya. 

Jika zngqaran kas diperfuas n~i iput i  bsrbagai hasil yang karnungkir~an 

diperotsh,menejer k~uangan  dapat rnenilai resilto usaha dan Ilmldasl perusahaan 

serta rencana yang realistik dari margin pengaman usaha (margin of safety). 

Margii~ penganan usz~ha ini dapai tirnbul dari perbaikan likuidasi perusahaat~ yang 

lebih ionggar! pzn!adwatan kembali jatuh tempo hutangrlya, mengatur kredit 

dei~gii;; baiik atail kombii~asi dari keiigaiiya. Aiiggara~l kas yang meilibal7kai; 

bzibaga; hzsi! \jati$ ke!?;ungkiar;an diijeroleh jugs sangat berguna untuk ne;;i!ai 

kerriarn;.ua;~ pe!.usakaar; di d a i m  nie t~yesuaika~ i~  diri teriiadap per 'ub~han- 

perilbaiian tak teiduga a:as cash fiow-nya. F.'er;:;usu;;ar; neiaca aatl laporan r ~ g i  

1.73; pro forma mernungkii~kan ma!:%jar yang rnariajei keuangan uiltuh 

rr\erlganallsa pertgarui~ clari bernracarn-macam kebijaks$r12an yany iclatl 

c'iietspka~~ untuk ko~~disi keuriagan masa p r i g  &an dalarig dan presiasi 



perusaii~zii. Geriliut illi secara Geiuiuhil kits akaii nzmtiahas alat-alal tersebut 

satu per satu. 

Arus datia di dalam perusak~aari dapat dlbayangkatl sebagai suatu proses 

yarrg tarus-mencrus. U;ltuk setiap pemakaisn datra Iiarus cfi dukz:~g dengar; 

adaiiya sun~ber aa!!a.ser,ara berani )'zi;s ]Gas a.t?lva peiljsahaan nal:gan:bzir%an . 

pemakaisrl ~urnbcr' datlc bersih dam. 

Sumber da:i3 yat:g ~ienan:bah kss adala!? ( 1 )  suatu penurinan b e s i h  di 

dsiam seiiap aMr.;a selaiarl clad kzs at?: ak?i\!a ie'iap. . , (2) suatu pel:urul!al: k ~ t o :  

iji ija:a:cl A 1 ab$iva Eetap, (3 sua;u 2e;:aik;;; Garsih ~i dalam s&;ap k~wajiba;;, ,4j 

l lasii d3rj pe)lj~a!zi] s.=,ham bias2 &rl sat?a:?1 ~ te i2 rer l  f 5 j  ya!q dipero!eh 
. . 

i?7 T-: !?gef~i. Seia!ijuti~ya pemakaiaii c f3 i1~  tzrn?zs?ik; (I) suaiu keiiaihari her-sifl 

;-?aCs saliap ak;ki Itecuiai kas alau ~%t;:/a iz:-t;:p: ( 2 j  s u t u  kettaikt~l kotor gada 

aZ.Tiva [?tap: (3j ~ u . l a ! ~  perl1Jnlat;ar; De;sii-! seliap kewajibarl, (+) suatl; 
,- t ~ L  a,,5 .-, * i t .  ~ , 3 p  ;?i2q>2:\ jje:1$j$lian si\ibi$m ~ a ! ?  (Fz) ; ; ~ f l \ ~ .~p f~ l i  &;!;&!\, 
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RINTISAN RENCANA USAHA BARU 
I 

a. Pentingnya Perencanaan . , 

b. Kcranglta Rcnmnn Usulla 

c Bahan Baku Yang Tersedia 

d. Koxlloditi Ynxxg Akan di Kexllbnxlgkan 

e. Konsumen Yang Dituju 
, , 

f. Pasar Yang Akan Dimasuki 

g. Partner Ynng nknn Dinjok Bekerjnsnma 

h. Personel Yang Diperayn Untuk Menjalankan Usnhn 

i Jurnlah Modal Yang Perlu Disediakan 

j. Teknik Promosi 

k. Jalur Distribusi . 

I. Strategi Harga Yang Akun Digunnkon 



MENUJU WIRAUSAHA SUKSES 

a. Mau Kerja Kcras 

b. Bekerjasama 

c. Penampilan Yang Bnik 

c. Psndai membuat keputusan 
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9 .- 

f. Mau ~ncnrrmball ilmu 

h. Pandai berkomunikasi 
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Gambar 1. Angota Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada M a s y d  LJNP 
bersama ketua pengurus KSU TW mendiskusikan kegiatan ~ e b e l m  
pelaksanam aktivitas. 

. . 

- Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan clan pemberian informasi dalam Kegidan 
Pengabdian Kepada Masyarakat UNP 



Gambar 3. hots tim Pengabdian Kepada Masyardat UNP berpoto bersama di 
depan kantor kepala desa lhsang &n-at Selatan Kecamatan Bdmg Anal 

Gambar 4. Angotan Pengabdim Kepada M q m a k a f  UNP berpoto disamping palang 
nama KSU Tunas Muda Desa Kasang Barat Selatan 







G~~mbar 9. Ketua pengurus KSU Tunas mu& s e h g  memberiken ceramah pembukaan 
kegiatn pengabdim kepada r n a s q d a t  

Gambar 10. Poto bersama anggota tim peugabdian kepada masyankat d e ~ m  para 
pengurus KSU muda Kasang Barat Selatan. 
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