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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskritif kuantitatif, penelitian 

deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono 

,2012: 13). Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh 

Sugiyono (2012: 8) yaitu : Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, 

merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis 

sesuai dengan metode statistik yang digunakan. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

1. Waktu penelitian 

Waktu penelitian di lakukan pada tanggal 23 Juni 2020. 

2. Tempat Penelitian  

 Penelitian ini di lakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) 

Sidomulyo di Kecamatan  Palangga Kabupaten Konawe Selatan. 
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3.3 Populasi dan Sampel  

1. Populasi 

populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulan. populasi dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pada 

Koperasi Unit Desa (KUD) Sidomulyo. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari suatu subjek atau objek yang mewakili 

populasi. Penelitian yang akan di lakukan adalah penelitian statistik non 

parametrik dimana populasi dapat berlaku sebagai sampel maka sampel 

yang di gunakan adalah data laporan keuangan 4 tahun terakhir 

Koperasi Unit Desa (KUD) Sidomulyo periode 2016-2019. 

3.4  Data dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

1. Data primer 

      Jenis data primer atau data utama di peroleh dari hasil 

observasi lapangan dan hasil wawancara dengan ketua dan pengurus 

Koperasi Unit Desa Sidomulyo kecamatan Palangga Kabupaten 

Konawe selatan. 

2. Data skunder  

   Jenis data sekunder dalam penelitian ini adalah terdiri dari 

data tentang keadaan umum KUD Sidomulyo, data laporan 

keuangan, keadaan neraca, keadaan rugi laba, perkembangan SHU, 
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Struktur organisasi, jumlah anggota, jumlah simpanan anggota, serta 

data-data lainnya yang dapat melengkapi dalam penelitian ini. 

b. Sumber Data 

1. Data Internal  

Data internal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bersumber dari KUD Sidomulyo Kecamatan Palangga Kabupaten 

Konawe Selatan. 

2. Data Eksternal 

Data Eksternal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bersumber dari luar atau dari instansi lain yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini. 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehigga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.  

Berdasarkan Judul penelitian, yakni Analisis Kinerja Keuangan 

pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sidomulyo di Kecamatan Palangga, 

Kabupaten Konawe Selatan, maka dalam penelitian ini penulis 

menggunakan variabel tunggal yaitu Kinerja Keuangan. 

3.6 Desain Penelitian 

Desain penelitian pada hakikatnya merupakan strategi yang 

mengukur ruang dan teknik, dimana strategi penelitian ini memuat 
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tentang langkah - langkah penulis dalam melakukan penelitan, mulai 

dari tahap penentuan masalah yang akan diteliti, melakukan studi 

pendahuluan dengan meninjau lokasi penelitian yang biasa disebut 

dengan pra penelitian, meninjau buku dan sumber tertulis lainnya guna 

mencari informasi mengenai penelitian yang penulis lakukan, 

selanjutnya melakukan pengumpulan dan mengnalisis data sehingga 

diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan harapan penulis. Untuk 

lebih jelas maka desain penelitian ini digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian Lapangan 

Metode Pengumpulan Data: 

1. Observasi 

2. Dokumentasi 

M mKoperasi   Unit Desa 

Sidomulyo 

Kecamatan Palangga

Analisis Data 

     Hasil Penelitian 
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3.7  Tehnik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Interview 

  Interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan wawancara secara langsung dengan Ketua koperasi 

serta pada bendahara pada KUD Sidomulyo Kecamatan Palangga 

Kabupaten Konawe Selatan. 

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengambil data-data yang telah didokumentasikan oleh 

pihak KUD Sidomulyo di Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe 

Selatan. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Untuk mengelolah data yang telah dikumpulkan dari hasil 

penelitian penulis menggunakan analisis kinerja keuangan dengan teknik 

analisis rasio, yaitu :  

1. Rasio Likuiditas  

a. Rasio Lancar =  Aktiva  Lancar 

 Hutang Lancar 

              

b.  Rasio quick =  Aktiva Lancar – Persediaan 

Hutang Lancar 
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2. Rasio Aktivitas   

a. Rata-rata piutang = ____Piutang_____ 

Penjualan/365 

 

b. Perputaran persediaan = Harga Pokok Penjualan 

Persediaan  

3. Rasio Solvabilitas  

a. Total Huatang terhadap total aset (Aktiva) = Total_Hutang 

Total Aktiva 

4. Rasio Profitabilitas  

a. Profit margin   = __Laba Bersih_ 

Penjualan 

b. Return On Asset =_Laba Bersih_ 

Total Aktiva 

(Hanafi dan Halim, 1995:87-88). 

3.9 Definisi Operasional Variabel 

Untuk lebih dalam penelitian ini maka dapat diberikan definisi dari 

berbagai variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Kinerja Keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis 

keuangan seperti rasio keuangan yang terdiri dari likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas.  

2. Modal Usaha adalah jumlah keseluruhan modal usaha yang dimiliki 

oleh KUD sidomulyo yang bersumber dari simpanan  
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 Anggota, dan pinjaman dari lembaga keuangan  serta bagian dari  

hasil usaha yang di tanamkan dalam aktiva lancar maupun pada 

aktiva tetap yang di nyatakan dengan Rupiah. 

3. Jumlah aktiva adalah keseluruhan dari kekayaan yang dimiliki oleh 

KUD Sidomulyo, baik itu aktiva lancar maupun aktiva tetap yang di 

nyatakan dengan Rupiah. 

4. Hasil usaha adalah total pendapatan bersih setelah di kurangi dengan 

biaya operasional dan biaya umum pada KUD Sidomulyo 

Kecamatan Palangga. 

5. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan KUD 

Sidomulyo dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang di 

ukur dengan menggunakan rasio lancar dan rasio quick. 

6. Rasio lancar adalah rasio untuk mengukur kemampuan KUD 

Sidomulyo untuk memenuhi hutang jangka pendeknya dengan 

menggunakan aktiva lancar yang di miliki untuk setiap tahunnya. 

7. Rasio aktivitas adalah suatu rasio untuk melihat aktivitas KUD 

Sidomulyo dalam menghasilkan penjualan untuk setiap tahunnya. 

8. Rasio solvabilitas adalah suatu rasio untuk mengukur kemampuan 

KUD Sidomulyo untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka 

panjangnya. 

9. Rasio profibilitas adalah suatu rasio untuk mengukur kemampuan 

KUD Sidomulyo untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat 

penjualan tertentu untuk setiap tahunnya. 
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10. Profit marjin adalah menghitung sejauh mana kemampuan KUD 

Sidomulyo menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


