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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian 

ini dilakukan pada koperasi karyawan Karina PT. Berlina Tbk Pandaan yang 

beralamat di Jl. Raya Kasmir Km 43 Pandaan Kab. Pasuruan. 

B. Jenis Penelitian 

Sifat dan jenis penelitian ini adalah deskriptif dimana penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada. Pemilihan 

jenis penelitian ini disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yaitu untuk 

mengetahui analisis kinerja keuangan koperasi Karyawan Karina PT. 

BERLINA Tbk Pandaan selama periode 2012 hingga 2015. 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Permodalan  

Rasio untuk mengukur kinerja keuangan koperasi ditinjau dari aspek 

permodalan. 

a. Rasio modal sendiri terhadap total asset 

Rasio modal sendiri terhadap total asset merupakan rasio yang 

menggambarkan seberapa besar modal sendiri yang dimiliki koperasi dari 

keseluruhan asset yang dimiliki, maka rasio ini dapat  dihitung dan 

disingkat dengan rumus sebagai berikut : 

MSTA = 
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 x 100%  
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b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberiakan yang beresiko 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar modal sendiri yang 

dimiliki koperasi dari pinjaman diberikan yang beresiko yang dimeliki 

koperasi, semakin besar hasil perhitungan rasio ini akan semakin baik, 

maka rasio ini dapat disingkat dan diterangkan dengan rumus sebagai 

berikut : 

MSPB = 
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜
 x 100% 

c. Rasio kecukupan modal  

Rasio ini menggambarkan kecukupan modal sendiri tertimbang yang 

dimiliki koperasi dari total asset tertimbang yang dimiliki koperasi, maka 

rasio ini dapat disingkat dan diterangkan dengan rumus sebagai berikut : 

KMS = 
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔

𝐴𝑇𝑀𝑅
 x 100% 

2. Kualitas Aktiva Produktif 

Rasio untuk mengukur kinerja keuangan koperasi ditinjau dari aktiva-

aktiva yang dimiliki koperasi untuk menghasilkan manfaat bagi koperasi. 

a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman 

diberikan 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar volume pinjaman pada 

anggota dari volume pinjaman yang diberikan koperasi secara 

keseluruhan maka rasio ini dapat disingkat dan diterangkan dengan rumus 

sebagai berikut : 

VPATVP = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
 x 100% 
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b. Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar pinjaman yang dinilai 

bermasalah terhadap keselurahan pinjaman yang diberkan oleh koperasi, 

semakin rendah nilai rasio ini akan semakin baik. Apabila nilai rasio kurang 

dari 45% maka koperasi ini dalam kondisi yang baik karena memiliki rasio 

pinjaman yang sedikit terhadap pinjaman yang diberikan oleh koperasi. 

Rasio ini dapat disingkat dan diterangkan dengan rumus sebagai berikut: 

RPBTPD = 
𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ 

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 
 x 100% 

c. Rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah 

CRTPB = 
𝐶𝑎𝑑𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ
 x100% 

d. Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan  

PBTPD = 
𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜

𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛
 x 100% 

3. Manajemen 

Rasio ini mengukur seberapa seberapa besar kemampuan manajemen 

dalam mengelola organisasinya terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. 

a. Manajemen umum 

b. Kelembagaan 

c. Manajemen permodalan  

d. Manajemen aktiva 

e. Manajemen likuiditas 
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4. Efisiensi 

Rasio untuk mengukur keefisienan kinerja yang dilakukan koperasi selama 

menjalankan kegiatannya. 

a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar beban operasi anggota 

koperasi dan partisipasi bruto, semakin  rendah beban operasi anggota dari 

partisipasi bruto maka semakin baik. Rasio ini dapat disingkat dan 

diterangkan dengan rumus sebagai berikut: 

BOATPB = 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜
 x100% 

b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar beban usaha yang dimiliki 

koperasi terhadap SHU kotor yang dimiliki koperasi, semakin kecil beban 

usaha yang ada akan semakin baik. Rasio ini dapat disingkat dan diterangkan 

dengan rumus sebagai berikut: 

BUTSK = 
𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎

𝑆𝐻𝑈 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟
 x 100% 

c. Rasio efisiensi pelayanan  

Rasio ini menggambarkan seberapa besar biaya karyawan yang 

dikeluarkan oleh koperasi terhadap volume pinjaman yang dikeluarkan 

koperasi, semakin rendah biaya karyawan terhadap volume pinjaman maka 

akan semakin baik. Rasio ini dapat disingkat dan diterangkan dengan rumus 

sebagai berikut: 

EP = 
𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑘𝑎𝑟𝑦𝑎𝑤𝑎𝑛

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛
 x100% 
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5. Likuiditas 

Rasio untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi 

kewajiban keuangannya pada saat ditagih. 

a. Rasio kas 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar kas dan bank yang 

dimiliki koperasi dan dikelurkan untuk memenuhi kebtuhan kewajiban 

lancarnya. Rasio ini dapat disingkat dan diterangkan dengan rumus 

sebagai berikut: 

Rasio kas = 
𝐾𝑎𝑠+𝐵𝑎𝑛𝑘

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 x100% 

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima 

Rasio ini menggambarkan besar pinjaman yang diberikan pada 

anggota dari dana yang diterima koperasi untuk merealisasikan pinjaman 

tersebut. Rasio ini dapat disingkat dan diterangkan dengan rumus sebagai 

berikut: 

PDTDD = 
𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛 

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎
 x100% 

 

6. Kemandirian dan pertumbuhan 

Rasio untuk mengetahui sejauh mana koperasi dapat menghasilkan 

manfaat bagi anggotanya atas seluruh aset yang dimiliki. 

a. Rasio rentabilitas asset 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar SHU sebelum pajak  yang 

dihasilkan koperasi dari total asset yang dimiliki koperasi, semakin besar 

SHU sebelum pajak yang dihasilkan koperasi terhadap total asset yang 
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dimiliki koperasi maka akan semakin baik. Rasio ini dapat disingkat dan 

diterangkan dengan rumus sebagai berikut: 

Rentabilitas asset = 
𝑆𝐻𝑈 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 x100% 

b. Rasio rentabilitas modal sendiri

Rasio ini menggambarkan seberapa besar SHU bagian anggota yang 

dihasilkan dari total modal sendri yang dimiliki koperasi, semakin besar 

SHU pada anggota yang dihasikan maka kondisinya semakin baik. Rasio ini 

juga untuk mengetahui keefektifan koperasi dalam pengambilan keputusan 

investasi telah efektif atau tidak dalam aktifitas operasional yang dihasilkan. 

Rasio ini dapat disingkat dan diterangkan dengan rumus sebagai berikut: 

RMS = 
𝑆𝐻𝑈 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 x 100% 

c. Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio ini menggambarkan seberapa besar partisipasi netto dari beban 

usaha ditambah dengan beban perkoperasian, semakin tinggi partisipasi 

netto dari beban tersebut maka akan semakin baik. Rasio ini dapat disingkat 

dan diterangkan dengan rumus sebagai berikut: 

KOP = 
𝑆𝐻𝑈 𝑘𝑜𝑡𝑜𝑟

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎+𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑎𝑛
 x100% 

7. Jati diri koperasi

Rasio untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya 

yaitu mempromosikan ekonomi anggota atau memberikan manfaat atas 

partisipasi anggota. 
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a. Rasio partisipasi bruto 

Rasio ini menggambarka seberapa besar partisipasi bruto terhadap 

partisipasi bruto ditambah dengan pendapatan yang dimiliki koperasi, 

semakin tinggi nilai ini maka akan semakin baik. Rasio ini menjelaskan 

tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota. Rasio ini dapat 

disingkat dan diterangkan dengan rumus sebagai berikut: 

Partisipasi bruto = 
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑆𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘+𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 x100% 

b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) 

Rasio ini menggambarkan kemampuan koperasi memberikan 

manfaat efisiensi partisipasi serta manfaat efisiensi biaya koperasi dari 

simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi, semakin tinggi nilai rasio ini 

maka semakin baik. Rasio ini dapat disingkat dan diterangkan dengan rumus 

sebagai berikut: 

PEA = 
𝑃𝐸𝐴

𝑆𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑘𝑜𝑘+𝑆𝑖𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏
 x 100% 

D. Sumber Data Penelitian 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan dua 

macam sumber data yaitu: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama 

dilokasikan penelitian seperti hasil wawancara atau pengisian kusioner yang 

dilakukan peneliti. Data primer dalam penelitian ini terkait dengan data aspek 

manajemen yang diperoleh dengan pengajuan daftar pertanyaan atau 

kuisioner kepada responden. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber dari 

data yang dibutuhkan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa laporan keuangan koperasi tahun 2012 hingga 2015 yang diperoleh 

dari koperasi karyawan Karina PT. Berlina Tbk Pandaan. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

perbandingan dengan menggunakan metode Cross section dan time series: 

1. Metode Cross Section 

Suatu metode yang digunakan untuk membandingkan antara 

perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain atau rata-rata industry 

lain yang sejenis. Metode ini sangat bermanfaat bagi koperasi untuk melihat 

dan mengukur prestasi kerja dan rata-rata koperasi lain dengan mengacu 

pada tolak ukur koperasi yang sesuai yaitu Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 

14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang klasifikasi pemeringkatan koperasi, 

Sehingga dapat diketahui ukuran yang pasti tentang kinerja koperasi. 

kriteria yang sesuai dengan metode cross section dapat dituangkan dalam 

tabel 3.1 yang menunjukkan kriteria penilaian kinerja keuangan berdasarkan 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 
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Tabel 3.1. Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Metode Cross Section 

Sumber:  Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor: 14/Per/M.KUKM/XII/2009 

2. Metode Time Series 

Metode time series adalah suatu cara membandingkan rasio-rasio 

keuangan perusahaan dari suatu periode yang lain. Pembandingan antara 

rasio yang dicapai saat ini dengan rasio-rasio dimasa yang lalu akan 

memperhatikan apakah koperasi mengalami peningkatan? jika hasil 

perhitungan rasio keuangan meningkat dari tahun 2012 sampai 2015 (𝑡1<𝑡0) 

atau penurunan, apabila hasil perhitungan rasio keuangannya menurun dari 

tahun 2012 sampai 2015 (𝑡1> 𝑡0) dengan keterangan bahwa t merupakan 

periode peramalan. Pada tabel 3.2 menunjukkan kriteria kinerja keuangan 

berdasarkan metode time series. 

Tabel 3.2. Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan Berdasarkan Metode Time Series 

Keterangan: 𝐾𝑡1 = Kinerja tahun selanjutnya 

       𝐾𝑡0 = kinerja tahun sebelumnya 

Sumber: Warsono. (2003) 

 

Skor 80 - 100 60 - 80 40 - 60 20 - 40 0 - 20 

Predikat Sehat 
Cukup 

Sehat 

Kurang 

Sehat 

Tidak 

Sehat 

Sangat Tidak 

Sehat 

Keterangan 
𝑲𝒕𝟏 > 𝑲𝒕𝟎 𝑲𝒕𝟏 = 𝑲𝒕𝟎 𝑲𝒕𝟏 < 𝑲𝒕𝟎 

Predikat Lebih Sehat 
Stagnasi 

(Tidak Berkembang) 

Lebih Tidak 

Sehat 


