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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Pendeketan Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam 

Fatihudin (2012:23) “penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya 

memaparkan atau menggambarkan suatu karakteristik tertentu dari suatu 

fenomena”. Penelitan kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan 

pendekatan yang bersifat obyektif, mencakup pengumpulan data dan analisis 

data. 

Penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif  ini dapat 

menggambarkan dan menjelaskan bagaimana analisis profitabilitas terhadap 

kinerja keuangan pada koperasi serba usaha Kencana Makmur Lamongan. 

Laporan sisa hasil usaha sebagai dasar penilaian profitabilitas terhadap kinerja 

keuangan koperasi. 

  

B. Identifikasi Variabel 

Penelitian ini variabel bebasnya atau independent variable adalah rasio 

profitabilitas, meliputi Gross Profit Margin (GPM) dan Net Profit Margin 

(NPM). Kinerja keuangan merupakan variabel terikat atau dependent variable. 
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C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah mendefinisikan variabel penelitian 

yang telah diidentifikasi agar dapat dioperasionalkan. Kinerja keuangan adalah 

gambaran dari aktivitas koperasi serba usaha Kencana Makmur Lamongan 

pada periode tertentu dalam memperoleh SHU. Kinerja keuangan dapat diukur 

perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan 

atau laporan keuangan yang berasal dari laporan sisa hasil usaha. Analisis yang 

dimaksud yaitu analisis rasio. 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan koperasi serba usaha Kencana Makmur Lamongan dalam 

memperoleh sisa hasil usaha. Rasio profitabilitas diukur dengan menggunakan 

Gross Profit Margin (GPM) yaitu dengan membagikan laba kotor dan 

penjualan/pendapatan bersih. Net Profit Margin (NPM) yaitu dengan 

membagikan laba bersih dan penjualan/pendapatan bersih.  

  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Survey Pendahuluan 

Datang langsung ke koperasi serba usaha Kencana Makmur Lamongan 

untuk mengetahui letak koperasi dan laporan keuangan yang ada pada unit 

usaha simpan pinjam koperasi serba usaha Kencana Makmur Lamongan. 

Survey pendahuluan dilakukan pada tanggal 3 Februari 2014 dan bertemu 

langsung dengan bapak Drs.H. Kasdari, selaku pimpinan koperasi serba usaha 

Kencana Makmur Lamongan. 
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2. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung bertatap muka (face to face) 

dengan Drs.H. Kasdari (pimpinan koperasi), Asykuri, SH. MMA (manajer) 

dan Mu’azaroh, SE (juru buku) yang ada pada koperasi serba usaha Kencana 

Makmur Lamongan. Wawancara berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan peneliti pada pihak koperasi. Pertanyaan tersebut tentang profil 

koperasi, AD/ART, akta pendirian dan data-data yang ada pada koperasi 

serba usaha Kencana Makmur Lamongan. Data-data yang dimaksud yaitu 

laporan keuangan koperasi serba usaha Kencana Makmur Lamongan, 

meliputi neraca dan laporan sisa hasil usaha.  

3. Dokumenter 

Teknik pengumpulan dengan cara pencatatan data-data yang ada 

kaitanya dengan masalah yang diteliti. Pencatatan data-data yang ada yaitu data 

laporan keuangan pada koperasi serba usaha Kencana Makmur Lamongan 

yang berupa neraca dan laporan sisa hasil usaha. 

  

E. Populasi dan Sampel 

Data yang akan dipakai dalam penelitian belum tentu merupakan 

keseluruhan dari populasi. Populasi yang ada pada penelitian ini yaitu seluruh 

laporan keuangan koperasi serba usaha Kencana Makmur Lamongan mulai 

dari berdirinya sampai saat ini. Menurut Fatihudin (2012:54) “populasi adalah 

keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti. Sampel adalah sebagian dari 

populasi”. 
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Penelitian ini tidak menggunakan populasi tapi menggunakan sampel. 

Alasan mengapa peneliti tidak melakukan penelitian populasi kerena demikian 

banyak sehingga dalam prakteknya tidak mungkin seluruh elemen diteliti. 

Disamping itu juga karena adanya keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan 

sumber daya manusia. Oleh karena itu, peneliti hanya menggunakan sampel. 

Sampel pada penelitian ini selama 5 tahun mulai tahun 2009 sampai 2013 

berupa laporan keuangan pada koperasi serba usaha Kencana Makmur 

Lamongan. Laporan keuangan meliputi neraca dan laporan sisa hasil usaha.  

  

F. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dapat dilakukan jika data-data yang berupa 

laporan keuangan pada koperasi serba usaha Kencana Makmur Lamongan 

sudah dikumpulkan. Laporan keuangan berupa neraca dan laporan sisa hasil 

usaha, namun yang peneliti pakai yaitu laporan sisa hasil usaha karena disini 

peneliti membahas mengenai pencapaian SHU selama 5 periode mulai tahun 

2009 sampai 2013. Penelitian ini hanya menggunakan rasio profitabilitas, 

meliputi gross profit margin dan net profit margin yang digunakan sebagai 

teknik pengolahan data. 

  

G. Analisa Data 

Setelah mendapat data-data yang diperlukan maka selanjutnya peneliti 

akan melakukan analisis terhadap data-data yang didapat. Menganalisis laporan 

keuagan dengan menggunakan metode analisis horizontal, yaitu suatu metode 



33 

 

analisis dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis rasio keuangan 

yang berupa analisis profitabilitas. Peneliti menggunakan rasio profitabilitas 

karena berhubungan dengan keuntungan atau dalam koperasi disebut dengan 

sisa hasil usaha. Rasio profitabilitas yang akan diteliti meliput: 

 

1.     
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