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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jalan Gubernur Suryo 134, Tlogopojok, 

Jawa Timur pada Koperasi Karyawan Petro Oxo Nusantara Gresik yang biasa 

disebut dengan KAWAN PON. KAWAN PON memiliki 7 unit usaha yaitu 

unit usaha simpan pinjam, unit usaha pertokoan, unit usaha online, unit usaha 

pengelolaan kantin, unit usaha pengelolaan obat-obatan klinik, unit usaha 

penyaluran ATK, dan unit konsinyasi.  

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

studi kasus yang dilakukan pada koperasi, yaitu dengan mengumpulkan data 

yang berupa laporan keuangan koperasi khususnya neraca dan laporan laba 

rugi pada tahun 2014, 2015, dan 2016 yang berhubungan untuk menentukan 

kas optimal pada koperasi yang kemudian diteliti secara mendalam.  

 

C. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel merupakan cara menspesifikan kegiatan 

atau membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

variabel tersebut. Definisi operasional ditunjukkan pada variabel-variabel 

yang digunakan untuk mengetahui kondisi kas pada tahun 2014, 2015, dan 
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2016 pada Koperasi Karyawan Petro Oxo Nusantara Gresik. Maka dari itu 

berikut ini merupakan definisi operasional: 

1. Batas Bawah Saldo Kas Optimal 

Batas bawah saldo kas optimal adalah batas tengah kas yang 

berada diantara h dengan z, sehingga saldo kas tidak perlu untuk menjual 

atau memebeli surat berharga. 

2. Batas Atas Saldo Kas Optimal 

Batas atas saldo kas optimal diperoleh dari jumlah saldo kas 

optimal di kali tiga maka diketahui besarnya batas atas kas optimal.   

3. Biaya tetap untuk melakukan transaksi 

Biaya tetap transaksi yaitu biaya yang terkait di dalam setiap 

melakukan transaksi baik itu penjualan maupun pembelian surat 

berharga.  

4. Varians aliran kas bersih harian 

Varians setiap periode dalam koperasi dari aliran kas bulanan 

yang mempunyai nilai kuadrat dari deviasi standar aliran kas atau dari 

perubahan saldo kas per hari. Varians perubahan harian dalam saldo kas 

yang di harapkan merupakan ukuran ketidaktetapan perubahan aliran kas 

sepanjang waktu. 

5. Tingkat bunga surat berharga per tahun 

Tingkat bunga per tahun pada investasi dalam surat berharga yang 

dapat dipasarkan. Setiap hasil bunga per tahun yang diperoleh dari 

investasi pada surat berharga. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

kuantitatif, yaitu laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi 

serta laporan lainnya pada tahun 2014, 2015 dan 2016.  

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang 

diperoleh antara lain gambaran umum Koperasi Karyawan Petro Oxo 

Nusantara Gresik dan data laporan keuangan Koperasi Karyawan Petro 

Oxo Nusantara Gresik. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu : 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk 

mendapatkan penyediaan dokumen-dokumen seperti laporan 

keuangan perusahaan yang berupa neraca, laporan laba rugi pada 

tahun 2014, 2015 dan 2016, serta bersumber dari pencatatan 

perusahaan yang berupa tulisan. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis sesuai dengan permasalahan. 

F. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan model Miller-Orr digunakan untuk 

menggambarkan cashflow yang berfluktuasi secara acak. Kelebihan model 
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Miller-Orr adalah model ini mempertimbangkan adanya ketidakpastian yang 

diukur dengan variasi arus kas bersih. Model Miller-Orr menunjukkan bahwa 

semakin tinggi ketidakpastian atau varians maka semakin tinggi batas atasnya 

dan rata-rata saldo kas optimal juga lebih tinggi. Di sisi lain semakin tinggi 

variabilitasnya maka kesempatan kas optimal turun sampai batas minimum 

juga semakin tinggi. 

Cara untuk mengetahui kas optimal dengan menggunakan model 

Miller-Orr, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Varians aliran kas bersih harian dapat diperoleh dengan rumus : 

Varians aliran kas per periode dari arus kas bersih harian dapat 

diperoleh dari seluruh jumlah saldo kas per bulan di kurangi dengan 

saldo kas rata-rata dibagi dengan jumlah waktu yang digunakan. 

    
∑    X  

 

 
 

Keterangan : 

σ² = Varians aliran kas bersih harian 

   = Saldo kas per bulan 

X  = Saldo kas rata-rata 

 n = Periode yang digunakan 

b. Saldo kas dikatakan optimal jika saldo kas tidak melebihi batas atas dan 

batas bawah saldo kas optimal atau berada pada nilai Z. Adapun nilai z 

dapat dihitung dengan rumus : 
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Keterangan ; 

Z = batas bawah saldo kas optimal 

b = Biaya transaksi tetap pembelian atau penjualan surat berharga. 

σ² = Varians arus kas bersih harian 

i = Tingkat bunga harian pada surat berharga 

c. Menetapkan batas atas saldo kas, adapun batas atas saldo kas optimal 

dapat dihitung dengan rumus : 

      

Keterangan : 

Z = batas bawah saldo kas optimal 

H = Batas atas saldo kas optimal 

d. Membandingkan saldo kas yang dimiliki dengan hasil penelitian untuk 

mengetahui saldo kas optimal. 

e. Penambahan kas dilakukan apabila kas berada di bawah batas optimal. 

Untuk mengembalikkan kondisi kas pada batas optimal, maka kas yang 

diperoleh di tambahkan dengan nominal yang sesuai agar mencapai batas 

optimal. Dengan cara batas optimal dikurangi kas yang diperoleh 

sehingga diketahui berapa nominal yang harus di tambahkan agar posisi 

kas dapat berada pada batas optimal. 
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f. Pengurangan kas dilakukan apabila kas berada di atas batas atas. Untuk 

mengembalikkan kondisi kas pada batas optimal, maka kas yang 

diperoleh di kurangkan dengan besarnya batas atas kas sehingga 

diketahui berapa nominal yang harus dikurangkan agar posisi kas  berada 

pada batas atas.  


