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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian beralamatkan di kantor Koperasi Guru Lekok (KGL) 

SDN Gejugjati 1 Lekok Pasuruan. 

B. Data dan sumber data 

1. Data primer 

Data primer merupakan data-data yang diperoleh dengan cara langsung 

dari sumbernya. Cara pengumpulan data ini diperoleh dari wawancara dan 

observasi langsung ditempat penelitian. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data-data yang ada ditempat penelitian maupun 

literature yang mendukung data-data penelitian. Data-data ini diperoleh dari 

dokumentasi maupun buku-buku lainnya. 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Observasi 

 Observasi adalah merupakan cara yang terbaik untuk mengamati tingkah 

laku yang ada dalam ruang waktu dan keadaan tertentu (Sutrisna hadi, 1989:157). 

Adapun teknis pelaksaannya, penulisan datang ke tempat objek penelitian untuk 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi 

sebenarnya. Dalam pengamatan tersebut penulis dapat mencacat data-data yang 

berhubungan dengan masalah observasi yang dilakukan. 
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2. Metode dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengambil data secara langsung (dokumentasi) dari intansi yang 

bersangkutan. Dokumentasi ini dilakukan bertujuan agar dapat mendapat bukti 

tertulis dari pihak yang bersangkutan. 

3. Metode Wawancara 

  Wawancara adalah proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik, yang atau dapat melihat muka yang lain dan 

mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya dan merupakan alat pengumpulan 

informasi yang langsung tentang beberapa jenis data dan sosial baik terpendam 

maupun yang memanifase. 

D. Metode analisis data 

 Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif 

kuantitatif prosentase. Deskriptif merupakan tulisan yang berisi paparan uraian 

tentang suatu obyek sebagaimana adanya pada waktu tertentu. Kuantitatif 

merupakan data yang dapat diolah atau diukur. Sedangkan prosentase merupakan 

data yang digunakan untuk menyajikan analisis mengenai obyek dengan 

prosentase. Jadi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan tulisan yang berisi paparan uraian tentang suatu obyek sebagaimana 

adanya pada waktu tertentu dimana data yang digunakan dapat diolah atau diukur 

dan hasil dari data yang telah dianalisis tersebut berbentuk prosentase. 

 

Rumus yang digunakan untuk mengkaji analisis data, antara lain : 

 

1. Rasio Likuditas  

a. Rasio Lancar (current ratio)  
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Rasio ini menunjukan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya yang 

segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar 

               
             

                 
       

 

b. Cash Ratio  

 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka pendeknya dengan kas yang dimilikinya. 

           
        

      
       

2. Rasio Solvabilitas  

a. Total Debt to Total Assets Rasio  

 

Pada rasio ini membandingkan jumlah total hutang dengan aktiva total yang 

dimiliki perusahaan. 

                                 
            

            
       

 

b. Long Term Debt to Equity Ratio  

 

Pada rasio ini membandingkan hutang jangka panjang dan modal sendiri. 

                          
                     

             
       

 

 

3. Ratio Rentabilitas  

 

Ratio rentabilitas bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu.dan juga bertujuan untuk mengukur 

tingkat efektabilitas menajemen dalam menjalankan operasional perubahan. 
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a. Return Of Investment  

Membandingkan laba setelah bunga dan pajak dengan jumlah aktiva yang 

bekerja. Jenis rasio ini dalam koperasi sering disebut juga dengan Rentabilitas 

Ekonomi. 

                     
                              

            
       

 

b. Return Of Equity 

 

Membandingkan antara laba bersih (laba setelah bunga dan pajak) dan jumlah 

modal pemilik. Dalam perkoperasian jenis rasio ini disebut dengan Rentabilitas 

Modal Sendiri. 

                 
                              

             
 

Menurut Tugas Akhir no. 10/TA.Akt.051, karya Novika Pujo Arifian : 2010, 

menyebutkan bahwa Standar yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan 

koperasi menurut Kementrian Koperasi dan UKM RI adalah sebagai berikut : 

Standart penelian rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Rentabilitas pada koperasi 

simpan pinjam guru kecamatan lekok kabupaten pasuruan. 

Komponen Standart Nilai Kreteria 

1. Likuiditas 

a. Corrent Ratio 

 

 

b.Quick Ratio 
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c. Cash Ratio 
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2. Solvabilitas 

a. Rasio total 

hutang dengan 

total aktiva 

 

b. Rasio hutang 

jangka panjang 

dengan modal 

sendiri 
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