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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di 

Jl. Kabupaten Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa timur 

67185.  

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini berupa studi kasus dalam arti kesimpulan dan saran 

atas hasil penelitian ini hanya cocok digunakan pada Koperasi Pegawai 

Repulik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Nguling, yaitu terjun langsung ke 

lapangan ke tempat Koperasi Pegawai Repulik Indonesia (KPRI) di Kecamatan 

Nguling dan juga melalui dokumentasi laporan keuangan.  

 

3. Definisi Operasional Variabel 

Untuk memudahkan penjelasan objek penelitian, maka variabel-

variabel yang akan diteliti dan diukur dalam penelitian ini, dijabarkan definisi 

operasional sebegai berikut: 

1. Pertumbuhan Penjualan merupakan suatu nilai peningkatan jumlah atau 

volume nilai penjualan yang sudah dicapai oleh Koperasi Pegawai 
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Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan 

Tahun 2013-2017.  

2. Rekening-rekening laporan dari sisa hasil usaha adalah suatu aktivitas 

laporan yang terstruktur mengenai penghasilan, biaya, rugi laba yang 

diperoleh dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di 

Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan pada periode 2013-2017. 

a. Laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban untuk suatu periode 

waktu tertentu berdasarkan konsep pengaitan atau pemadanan, antara 

pendapatan dan beban yang dikeluarkan maupun diterima oleh KPRI 

di Kecamatan Nguling dalam jangka waktu satu tahun.  

b. Harga pokok penjualan dipisahkan dari biaya administrasi dan umum 

agar keduanya bisa dianalisis secara terpisah selama satu tahun. 

c. Biaya-biaya lain adalah upah tenaga kerja dan pembayaran kepada 

para pemasok masih versifat variabel. KPRI di Kecamatan Nguling 

bahkan dalam jangka pendek dapat mengubah jumlah output dengan 

memvariasikan pengeluaran-pengeluaran dalam area-area tersebut 

dalam jangka waktu satu tahun. 

d. Pendapatan adalah pendapatan yang didapat dari aktivitas operasional 

yang bersangkutan dengan KPRI di Kecamatan Nguling dalam jangka 

waktu satu tahun. 

e. Penjualan adalah Suatu kegiatan pemasaran yang sangat penting untuk 

ditujukan dalam mencari pelanggan, menawarkan produk barang dan 

jasa yang bernilai kepada konsumen dalam jangka waktu satu tahun. 
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3. Rekening-rekening neraca merupakan suatu laporan yang sistematis 

mengenai aktiva, kewajiban serta modal Koperasi Pegawai Republik 

Indonesia (KPRI) di Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan Tahun 

2013-2017, yang meliputi: 

a. Aktiva 

Aktiva merupakan sumber ekonomi untuk kemampuan memberikan 

jasa atau manfaat pada KPRI di Kecamatan Nguling yang akan dipakai 

untuk menjalankan kegiatannya. Aktiva lancar terdiri dari: 

1) Kas adalah suatu dalam tunai maupun rekening bank yang dimiliki 

oleh KPRI di Kecamatan Nguling dapat tersedia dengan segera dan 

dapat diterima sebagai alat pelunasan kewajiba pada nilai 

nominalnya. 

2) Piutang usaha adalah bentuk tagihan KPRI di Kecamatan Nguling 

untuk menerima kas atau jasa dari pihak lain yang berasal dari 

penjualan barang atau jasa sebagai kegiatan utama koperasi. 

3) Persediaan adalah suatu barang yang dimiliki KPRI di Kecamatan 

Nguling agar dijual kembali. 

4) Biaya dibayar dimuka adalah pengeluaran untuk suatu barang dan 

jasa yang dipakai atau menghasilkan manfaat di masa yang akan 

datang. 

b. Kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul 

di masa mendatang dari kewajiban pad KPRI di Kecamatan Nguling 

sekarang untuk menstransfer aktiva atau memberikan jasa ke pihak lain 
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dimasa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. 

Kewajiban lancar terdiri dari: 

1) Utang bank adalah kewajiban jangka pendek kepada bank atau 

lembaga keuangan karena pinjaman yang didapat oleh KPRI di 

Kecamatan Nguling. 

2) Utang kendaraan adalah kewajiban jangka pendek kepada 

perusahaan lain karena pinjaman yang diterima KPRI di 

Kecamatan Nguling. 

3) Utang biaya adalah kewajiban jangka pendek yang digunakan 

untuk membiayai kebutuhan untuk kepeluan KPRI di Kecamatan 

Nguling. 

c. Modal sendiri merupakan sisa, yaitu aktiva dikurangi utang-utang dan 

bentuk kepemilikan dari KPRI di Kecamatan Nguling. Modal sendiri 

terdiri dari: 

1) Modal donasi adalah simpanan modal yang berasal dari donasi 

pihak luar yang diterima oleh koperasi. 

2) Simpanan pokok anggota adalah simpanan yang dibayarkan agar 

memenuhi syarat sebagai anggota tetap. 

3) Simpanan wajib anggota adalah simpanan yang dibayarkan oleh 

anggota koperasi sendiri supaya diambil bila sewaktu-waktu akan 

digunakan. 

4) Cadangan koperasi adalah kekayaan koperasi dari sisa hasil usaha 

yang tidak boleh dibagikan kepada anggota. 
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5) Sisa hasil usaha adalah pendapatan KPRI di Kecamatan Nguling 

yang didapatkan dalam satu tahun dikurangi dengan stok akhir, 

stok awal, laba kotor dan beban biaya. 

6) AFN adalah besarnya dana tambahan yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional perusahaan berdasarkan 

peningkayan volume penjualan ditahun berikutanya yang akan 

diramalkan. 

4. Rasio-rasio keuangan yang dignakan sebagai berikut: 

Analisis rasio keuangan adalah rasio-rasio keuangan yang dihitung 

dengan menggabungkan angka-angka di neraca dengan atau angka-angka 

pada laporan laba rugi. Bagian berikutnya akan digunakan Teknik analisis 

common size yaitu Teknik yang menyajikan item-item neraca dan laporan 

laba rugi dalam bentuk persentase (Hanafi, dkk. 2016). 

a. Rasio likuiditas 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka pendek selama satu tahun. 

b. Rasio solvabilitas 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan 

aktivanya dengan efisien dalam jangka waktu satu tahun. 

c. Rasio aktivitas 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi total 

kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun. 

d. Rasio profitabilitas 
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Rasio yang mengukur kemampuan  perusahaan menghasilkan 

profitabilitas dalam jangka waktu satu tahun. 

 

4. Jenis Data Dan Sumber Data 

Data Primer yang diambil dari penelitian ini berupa data aspek 

manajemen yang diperoleh berupa dokumentasi dari laporan keuangan 

pertanggung jawaban pengurus dan pengawas tahun 2013-2017. Data sekunder 

yang diperoleh secara tidak langsung berupa Asal data dari dokumentasi 

laporan keuangan dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di 

kecamatan nguling kabupaten pasuruan.  

 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) di kecamatan nguling kabupaten pasuruan yang akan dilakukan ada 

beberapa langkah yaitu meliputi:  

1. Estimasi penjualan dengan memproyeksikan penjualan pada masa 

mendatang, jika penjualan tumbuh dengan relatif stabil, maka tingkat 

pertumbuhan tersebut bisa dipakai untuk memproyeksikan penjualan di 

masa-masa mendatang.  

Untuk menyusun peramalan keuangan dalam peneliti ini penulis 

menggunakan metode grouth yaitu tingkat pertumbuhan penjualan pada 

tahun mendatang. Adapun persamaan yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat pertumbuhan penjualan yaitu: 
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𝐺𝑡 =  
𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1

𝑆𝑡−1
 

Dimana 

Gt = Tingkat pertumbuhan penjualan  

St = Penjualan pada tahun t  

St−1 = Penjualan pada tahun t-1 

2. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan analisis keuangan proforma 

sebagai berikut: 

a. Proyeksi laba rugi dengan memproyeksikan penjualan, harga pokok 

penjualan, beban penjualan administrasi dan umum, pendapatan 

lainnya, pajak penghasilan, pendapatan operasional, biaya bunga dan 

laba bersih. 

Common Size = Laporan Laba Rugi 2017 / Nilai Penjualan 2017 

b. Proyeksi Laba Rugi 2018 = Common Size x Proyeksi Penjualan 2018 

Memproyeksikan neraca, tahap awal untuk mengitung tingkat 

pertumbuhan jumlah aktiva agar memproyeksikan jumlah aktiva. 

Common Size = Laporan Neraca 2017 x Rata-rata Penjualan 2017 

Proyeksi Neraca 2018 = Neraca Tahun 2017 x Common Size + Neraca 

Tahun 2017. 

3. Penentuan besarnya tambahan dana yang dibutuhkan AFN (Aditional Fund 

Needed)  Langkah  terakhir  dalam  metode  peramalan  laporan  keuangan  

adalah mendapatkan dan tambahan yang dibutuhkan.  

Rumus AFN: 
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AFN = (A*/S0)ΔS – (L*/S0)ΔS – M.S1(RR).  

Dimana:  

AFN = Tambahan dana yang dibutuhkan. 

A* = Aktiva yang terkait langsung dengan penjualan. 

S0 = Penjualan tahuns ebelumnya. 

ΔS = Perubahan dalam penjualan. 

L* = Kewajiban yang meningkat secara spontan mengikuti penjualan.  

L*/S0 = Presentase kewajiban spontan terhadap penjualan, yang juga  

   merupakan pendanaan spontan yang diperoleh untuk setiap Rp. 1  

  kenaikan penjualan. 

M = Margin laba (laba bersih). 

S1 = Penjualan yang diproyeksikan. 

RR = Rasio retensi, yaitu presentase laba bersih yang ditahan selama   

   tahun lalu. 

4. Dalam memproyeksikan kinerja keuangan pada masa yang akan datang 

digunakan analisis rasio keuangan proforma sebagai berikut: 

a. Rasio likuiditas 

Aktiva yang diperdagangkan di pasar aktif sehingga dapat 

dikonversi dengan cepat menjadi kas pada harga pasar yang berlaku. 

1) Rasio lancar =  
Aktiva lancar

Kewajiban lancar
 

2) Rasio cepat =  
Aktiva lancar−Persediaan

Kewajiban lancar
 

Semakin   tinggi  rasio   likuiditas   maka  semakin   baik   kemampuan 

perusahaan  dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kinerja 
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perusahaan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. 

b. Rasio Manajemen Aktiva 

Rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola 

aktivanya. 

1) Rasio perputaran piutang =  
Penjualan

Piutang
 

2) Rasio perputaran persediaan =  
Penjualan

Persediaan
 

3) 𝐷𝑆𝑂 = Jumlah hari penjualan belum tertagih 

          =   
Piutang

Rata − rata penjualan perhari
 

           =  
Piutang

Penjualan tahunan/365
 

4) Rasio perputaran aktiva tetap =  
Penjualan

Aktiva tetap bersih 
 

5) Rasio perputaran total aktiva =  
Penjualan

Total aktiva
 

Semakin  tinggi rasio  perputaran maka kinerja perusahaan  mengalami 

peningkatan,  begitu  juga  sebaliknya.  Semakin  tinggi  rasio  rata-rata 

maka kinerja perusahaan mengalami penurunan, begitu juga 

sebaliknya. 

c. Rasio Manajemen Utang 

Rasio yang menghimpun dana melaui utang, pemegang saham 

dapat mengendalikan perusahaan dengan jumlah investasi ekuitas yang 

terbatas. 

1) Rasio hutang =  
Total hutang

Total aktiva
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2) Rasio kelipatan pembayaran bunga =
𝐸𝐵𝐼𝑇

Beban bunga

Semakin tinggi rasio solvabilitas menunjukkan bahwa risiko yang 

dihadapi perusahaan semakin tinggi atau kinerja perusahaan 

mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. 

d. Rasio Profitabilitas

Rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas,

manajemen aktiva, dan utang pada hasil operasi.

1) Margin laba atas penjualan =  
Laba bersih

Penjualan

2) 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑏𝑎

(𝐵𝐸𝑃) =
EBIT

Total aktiva

3) Pengembalian atas total ase𝑡 = 𝑅𝑂𝐴 =  
Laba bersih

Total aktiva

4) 𝑅𝑂𝐸 =
Laba bersih

Modal saham

Semakin tinggi rasio profitabilitas maka semakin baik kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba atau kinerja perusahaan 

mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. 


