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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

       Lokasi penelitian yang di lakukan oleh peneliti yaitu pada Koperasi  

Pegawai Negeri Bhakti Adiguna – Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta, 

Jalan Surabaya No 2 A Kota Malang. 

B. Jenis Penelitian 

       Jenis peneliti yang dilakukan adalah peneliti yang bersifat studi kasus, 

yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara detail terhadap suatu kasus 

berupa situasi tertentu pada suatu objek penelitian yang memungkinkan 

untuk diungkapkan atau dipahami. (Prastowo,2014:180) 

C. Definisi Operasional Variabel  

Merupakan penjelasan akan variabel yang di akan diteliti. Adapun variable 

yang akan diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Ramalan penjualan yaitu proses awal untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat pertumbuhan penjualan dan pendapatan koperasi pada masa yang 

akan datang. 

2. Rekening-rekening laporan laba rugi adalah suatu laporan yang 

sistematis tentang penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh oleh suatu 

perusahaan pada suatu periode tertentu, yaitu meliputi:  

a. Laba yaitu pendapatan perusahaan lebih besar daripada biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan.
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b. Rugi yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar dari 

pendapatan yang diperoleh.  

3. Rekening-rekening neraca yaitu merupakan laporan yang sistematis 

tentang aktiva, hutang serta modal suatu perusahaan pada suatu saat 

tertentu, yang meliputi:  

a. Aktiva merupakan sumber ekonomi yang digunakan oleh 

 perusahaan dalam rangka untuk menjalankan aktivitasnya. 

b. Pasiva adalah pengorbanan ekonomis yang timbul dimasa mendatang 

dari kewajiban perusahaan yang terjadi. 

c. Modal sendiri adalah sisa aset yang dimiliki oleh perusahaan 

dikurangi dengan hutang yang dimiliki perusahaan. 

4. AFN adalah besarnya dana tambahan yang dibutuhkan oleh perusahaan 

untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan di masa yang akan 

datang. 

D. Jenis dan Sumber data 

       Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

perusahaan melalui wawancara dengan pihak KPRI Bhakti Adiguna dengan 

memperoleh data tentang gambaran koperasi dan visi,misi koperasi. Data 

sekunder yakni data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen/ 

laporan dari perusahaan yang berhubungan dengan laporan keuangan 

koperasi . (Darmawan,2013:13) 
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E. Teknik Pengumpulan data 

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan 

data yang dilakukan dengan menganalisis dokumen perusahaan sesuai 

dengan data yang diperlukan berupa laporan keuangan koperasi yang 

bersumber dari KPRI Bhakti Adiguna, kemudian data tersebut dipelajari, 

diklasifikasikan kemudian dianalisis. (Eferin, 2004:33) 

F. Teknik analisis data 

Dalam teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti, terdiri dari 

beberapa langkah sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan penjualan 

Metode Statistik yang digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan 

penjualan dengan membandingkan tingkat pertumbuhan pada tahun 

sebelumnya, dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

Gt = 
SRt-SRt-1

SRt-1
 x 100% 

Keterangan : 

Gt = Tingkat pertumbuhan penjualan 

SRt = Penjualan pada tahun t 

SRt-1 = Penjualan pada tahun t-1 

Selanjutnya menghitung tingkat rata-rata pertumbuhan penjualan 

tahunan yang digunakan sebagai dasar ramalan pendapatan. Dihitung 

dengan rumus yaitu : 
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𝑔 =  ∑
𝑔𝑡

𝑛 − 1

𝑛

𝑡=1

Setelah rata-rata tingkat pertumbuhan tahunan diketahui maka proyeksi 

pendapatan dapat dihitungan dengan rumus yaitu : 

𝑆𝑅𝑡 =  𝑆𝑅𝑡−1𝑥 (1 + 𝑔) 

SRt = Dasar peramalan pendapatan pada tahun proyeksi 

2. Memproyeksi Laba Rugi

Memproyeksikan laba rugi berdasarkan pada proyeksi pendapatan 

sehingga dapat memproyeksikan item-item lainnya seperti harga pokok 

produksi dan beban organisasi. Memproyeksikan laporan laba rugi 

dengan menggunakan metode tingkat pertumbuhan disusun dengan 

menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dengan di kalikan 

hasil tingkat pertumbuhan maka akan menjadi proporsi dari total 

penjualan.  

Formula untuk menyusun proyeksi laba rugi sebagai berikut : 

Tabel 3.1 : Proyeksi Laba Rugi 

Rekening Laporan Laba Rugi 

tahun 2016 

Prose

ntase 

Proyeksi tahun 

2017 

Pendapatan Usaha 

Beban Usaha 

Laba/Rugi Usaha 

Laba/Rugi Di Luar Usaha 

Beban Bunga Admin 

Pinjam Bank 

SHU Sebelum Pajak 

Sumber : RAT KPRI Bhakti Adiguna 
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3. Memproyeksi Neraca 

 Langkah berikutnya dalam meramalkan laporan keungan adalah 

menyusun proyeksi neraca. Memproyeksikan neraca, tahap awal dengan 

memproyeksikan kas, piutang, hutang, kewajiban, simpanan, SHU untuk 

menentukan jumlah aktiva dan jumlah passiva yang masih harus dibayar 

berdasarkan pendapatan di masa lalu dengan menggunakan metode 

tingkat partumbuhan. Formula untuk menyusun proyeksi neraca sebagai 

berikut : 

Tabel 3.2 : Proyeksi Neraca  

Rekening Neraca tahun 

2016 

Prose

ntase 

Proyeksi 

2017 

Kas dan setara kas    

Piutang usaha    

Pembayaran dimuka pajak    

Persediaan tanah    

Aktiva tidak lancar    

Jumlah Aktiva    

Kewajiban jangka pendek    

Kewajiban jangka panjang    

Simpanan    

Jumlah Passiva    

Sumber : RAT KPRI Bhakti Adiguna 

 

 

4. Penentuan besarnya AFN (Additional Fund Needed) yaitu dengan 

menggunakan proporsi besarnya dana tambahan yang dibutuhkan dengan 

menenutukan AFN dengan rumus : 

AFN = Total Aktiva – Total Passiva 

 




