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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Ditinjau dari masalah yang diteliti, maka penelitian ini merupakan 

jenis penelitian deskriptif  kuantitatif studi kasus pada koperasi KPRI 

Bina Sejahtera Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik .  

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Koperasi KPRI Bina Sejahtera yang 

berlokasi di jl. Tenaru  no. 57 Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo 

Kabupaten Gresik kode Pos 61177 Propinsi Jawa Timur  

B. Identifikasi Variabel  

Dalam penelitian ini terdapat 3 Variabel yaitu : 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas (Independent variabel) pada penelitian ini adalah 

Laporan Keuangan. Variabel ini dilambangkan dengan “X” 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat (Dependent Variabel) pada penelitian ini adalah Rasio 

Keuangan. Variabel ini dilambngkan dengan “Y”   

3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah Kinerja keuangan koperasi. 

Variable ini dilambangkan dengan “XY” 
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C. Definisi Operasional Variabel 

1. Laporan Keuangan 

Dari beberapa pengertian, maka dapat dinyatakan bahwa laporan 

keuangan merupakan suatu bentuk pelaporan mengenai kinerja dan 

kondisi keuangan dari suatu kegiatan usaha yang berisikan daftar 

neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubahan posisi keuangan 

pada suatu periode tertentu biasanya meliputi periode satu tahun 

2. Rasio Keuangan  

Menurut Munawir (2001:64), mendefinisikan rasio sebagai 

berikut: Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan 

antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lainnya, dan 

dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat 

memberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan atau posisi 

keuangan suatu koperasi.  

3. Kinerja Keuangan  

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana suatu koperasi atau badan usaha lain telah 

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan 

keuangan secara baik dan benar. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan mengadakan langkah sebagai berikut : 

a.  Observasi (pengamatan)  



30 
 

`` 

Peneliti datang secara langsung pada koperasi KPRI Bina Sejahtera 

dengan lakukan pengamatan terhadap kegiatan koperasi dan 

melakukan wawancara atau interviu kepada pihak yang berkaitan 

dengan penulisan skripsi ini  

b. Dokumentasi,  

merupakan metode pengumpulan data dengan cara melihat, 

membaca, dan memahami data-data yang menjadi objek penelitian. 

Dalam hal ini adalah laporan keuangan yang tersaji dalan laporan 

keuangan  koperasi tahun buku 2011 sampai dengan 2013. 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

Menurut Fatihudin (2012:12) teknik pengolahan data dalam suatu 

penelitian adalah langkah berikutnya setelah pengumpulan data dilakukan, 

selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis rasio 

keuangan. Data-data yang telah diperoleh dan telah diolah kemudian 

dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan dengan tehnik 

perhitungan secara manual. adapun Analisa keuangan yang digunakan 

adalah  sebagai berikut : 

1. Rasio likuiditas : 

Rasio likuiditas  berguna untuk menganalisa sebarapa jauh 

sebuah perusahaan mampu bertahan hidup sejauh mana adalah 

menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya 

saat ditagih. Rasio Likuiditas dirumuskan sebagai berikut: 

 Rasio Likuiditas   =
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2. Rasio Solvabilitas 

Rasio ini membandingkan Total Aktiva dengan total Hutang yang 

dimiliki koperasi untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila 

telah jatuh tempo, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun 

jangka panjang.Rasio Solvabilitas yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

3. Rasio Rentabilitas  

a. Rentabilitas Modal Sendiri  

rasio ini untuk mengetahui hasil perbandingan antara laba usaha 

dengan Modal sendiri dan modal yang dipergunakan untuk 

menghasilkan laba dalam periode tertentu. 

Rasio Rentabilitas Modal Sendiri dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

 

a. Rentabilitas Ekonomi   

Rasio ini untuk mengetahui hasil perbandingan antara jumlah 

laba yang tersedia bagi anggota yang menghasilkan laba tersebut 

dilain pihak. Bentuk rasio Rentabilitas Ekonomi dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

  

 

Rasio Solvabilitas = 
             

            
       

Rentabilitas Ekonomi  = 
                

             
       

                             
                

             
       


