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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) Serba Usaha. Koperasi ini beralamatkan di Jalan Mayjen H. Soemadi 

Nomor 86 Windurejo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat studi 

kasus. Bersifat studi kasus dalam artian bahwa kesimpulan dan saran hanya 

dapat diterapkan pada KPRI “Serba Usaha”. 

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah penjelasan dari variabel yang akan 

diteliti. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Permodalan

Permodalan koperasi dinilai dengan mengunakan tiga rasio yaitu:

a. Rasio modal sendiri terhadap total asset adalah rasio yang

menggambarkan jumlah modal sendiri koperasi dari keseluruhan total

asset yang dimiliki. Rasio tersebut dihitung menggunakan laporan neraca

per akhir tahun dan dinyatakan dalam bentuk prosentase.
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b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko adalah 

rasio adalah rasio untuk mengukur kemampuan modal sendiri yang 

digunakan untuk meutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak 

didukung dengan angunan. Rasio tersebut dihitung menggunakan laporan 

neraca per akhir tahun dan dinyatakan dalam bentuk prosentase. 

c. Rasio kecukupan modal sendiri adalah rasio untuk mengukur kecukupan 

modal sendiri tertimbang yang dumiliki koperasi dari total aset tertimbang 

yang dimiliki koperasi. Rasio tersebut dihitung menggunakan laporan 

neraca per akhir tahun dan dinyatakan dalam bentuk prosentase.  

2. Kualitas Aktiva Produktif 

Kualitas Aktiva Produktif koperasi dinilai dengan menggunakan empat rasio, 

yaitu: 

a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan 

adalah rasio untuk mengukur seberapa besar pinjaman yang diberikan 

kepada anggota dari total keseluruhan pinjaman yang akan diberikan oleh 

koperasi. Rasio tersebut dihitung menggunakan laporan neraca per akhir 

tahun dan dinyatakan dalam bentuk prosentase.  

b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan adalah rasio 

untuk mengukur seberapa besar pinjaman yang bermasalah di koperasi 

dari jumlah pinjaman yang diberikan. Rasio tersebut dihitung 

menggunakan laporan neraca per akhir tahun dan dinyatakan dalam bentuk 

prosentase.  
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c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah adalah rasio untuk 

mengukur berapa besar cadangan risiko yang dicadangkan oleh koperasi 

terhadap pinjaman bermasalah untuk menutupi kemungkinan tidak 

tertagihnya pinjaman yang diberikan. Rasio tersebut dihitung 

menggunakan laporan neraca per akhir tahun dan dinyatakan dalam bentuk 

prosentase.  

d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan adalah 

rasio untuk mengukur jumlah pinjaman yang berisiko dari keseluruhan 

pinjaman koperasi yang diberikan untuk anggota. Rasio tersebut dihitung 

menggunakan laporan neraca per akhir tahun dan dinyatakan dalam bentuk 

prosentase. 

3. Manajemen 

Manajemen koperasi penilaiannya meliputi lima komponen, yaitu:  

a. Manajemen Umum untuk menilai bagaimana koperasi mengatur 

organisasinya terkait manajemen sumber daya manusia, rencana kerja 

jangka panjang, pengurus ataupun pengawas terhadap kegiatan koperasi. 

Dinilai berdasarkan jumlah jawaban “Ya” dari beberapa pertanyaan yang 

diajukan kepada pengurus koperasi.  

b. Manajemen Kelembagaan untuk menilai bagimana koperasi mengelola 

perngorganisasiannya yang dapat ditunjukkan dengan adanya rincian 

pembagian tugas untuk masing-masing karyawan, serta bagimana 

koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya apakah sesuai dengan 
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standar operasional manajemen. Dinilai berdasarkan jumlah jawaban 

“Ya” dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pengurus koperasi.  

c. Manajemen Permodalan untuk menilai bagaimana koperasi mengatur 

modal yang dimiliki secara keseluruhan agar dapat melakukan pendanaan 

koperasi dengan baik. Dinilai berdasarkan jumlah jawaban “Ya” dari 

beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pengurus koperasi.  

d. Manajemen Aktiva untuk menilai bagimana pengelolaan aktiva yang 

dimiliki koperasi untuk kegiatan usahanya seperti simpan pinjam. Dinilai 

berdasarkan jumlah jawaban “Ya” dari beberapa pertanyaan yang 

diajukan kepada pengurus koperasi.  

e. Manajemen Likuiditas untuk menilai bagaimana kemampuan koperasi 

dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua 

kewajibannya. Dinilai berdasarkan jumlah jawaban “Ya” dari beberapa 

pertanyaan yang diajukan kepada pengurus koperasi.  

4. Efisiensi 

Efisiensi pada koperasi dinilai dengan menggunakan tiga rasio, yaitu: 

a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto adalah rasio untuk 

mengukur seberapa besar beban operasi anggota koperasi dari partisipasi 

bruto. Rasio tersebut dihitung menggunakan laporan Sisa Hasil Usaha 

tahunan koperasi dan dinyatakan dalam bentuk prosentase.  

b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor adalah rasio untuk mengukur 

berapa besar beban usaha yang ditanggung koperasi dari jumlah SHU 

kotor yang dimiliki koperasi. Rasio tersebut dihitung menggunakan 
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laporan Sisa Hasil Usaha tahunan koperasi dan dinyatakan dalam bentuk 

prosentase.  

c. Rasio efisiensi pelayanan adalah rasio untuk mengukur seberapa besar 

biaya karyawan yang dikeluarkan koperasi terhadap volume pinjaman 

yang dikeluarkan koperasi.Dihitung menggunakan laporan neraca per 

akhir tahun serta laporan SHU tahunan koperasi, dan dinyatakan dalam 

bentuk prosentase. 

5. Likuiditas 

Likuiditas koperasi dapat dinilai dengan menggunakan dua rasio, yaitu: 

a. Rasio Kas adalah rasio untuk mengukur berapa besar kas dan bank yang 

dimiliki koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. 

Rasio tersebut dihitung menggunakan laporan neraca per akhir tahun dan 

dinyatakan dalam bentuk prosentase. 

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah rasio 

untuk mengukur berapa besar pinjaman yang diberikan koperasi untuk 

anggota dari dana yang diterima oleh koperasi. Rasio tersebut dihitung 

menggunakan laporan neraca per akhir tahun dan dinyatakan dalam 

bentuk prosentase.  

6. Kemandirian dan Pertumbuhan 

Kemandirian dan Pertumbuhan koperasi dapat dinilai dengan menggunakan 

tiga rasio, yaitu: 

a. Rasio rentabilitas asset adalah rasio untuk mengukur kemampuan 

koperasi dalam memperoleh SHU dari total asset yang dipergunakan. 
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Rasio tersebut dihitung menggunakan laporan neraca per akhir tahun dan 

dinyatakan dalam bentuk prosentase. 

b. Rasio rentabilitas modal sendiri adalah rasio untuk mengukur berapa 

besar SHU bagian anggota yang dihasilkan  dari total modal sendiri yang 

dimiliki koperasi. Rasio tersebut dihitung menggunakan laporan neraca 

per akhir tahun dan dinyatakan dalam bentuk prosentase.  

c. Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah rasio untuk mengukur 

kecukupan partisipasi netto terhadap pemenuhan seluruh beban yang 

ditanggung koperasi. Rasio tersebut dihitung menggunakan laporan Sisa 

Hasil Usaha tahunan koperasi dan dinyatakan dalam bentuk prosentase.  

7. Jatidiri Koperasi 

Jatidiri koperasi dapat dinilai menggunakan dua rasio, yaitu: 

a. Rasio partisipasi bruto adalah rasio untuk mengukur bagaimana 

kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakun tinggi atau besar 

prosentasenya menunjukkan semakin baik pelayanan koperasi kepada 

anggota. Rasio tersebut dihitung dengan menggunakan laporan sisa hasil 

usaha dan dinyatakan dalam bentuk prosentase. 

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) adalah rasio untuk mengukur 

kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan 

manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan 

wajib. Rasio tersebut dihitung dengan menggunakan laporan neraca per 

akhir tahun dan dinyatakan dalam bentuk prosentase. 
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D. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa, laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2014-2017, Laporan Sisa 

Hasil Usaha tahun 2014-2017, selain itu diperlukan data primer berupa 

wawancara langsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari KPRI “Serba Usaha”. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pengamatan, dokomentasi dan wawancara.  

1. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan awal KPRI “Serba 

Usaha”. 

2. Wawancara dilakukan secara tersturktur yang berpedoman pada Peraturan 

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah RI Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016. Metode ini digunakan agar 

memperoleh data yang berkaitan dengan perkembangan manajemen KPRI 

“Serba Usaha” periode 2015-2017. 

3. Dokumentasi merupakan metode dalam pengumpulan data dengan melihat 

dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang dimiliki perusahaan kemudian 

diolah menjadi bahan penelitian. Dokumen-Dokumen yang digunakan 

dalam sebagai bahan penelitian adalah laporan Rapat Anggota Tahunan 

(RAT) dan Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun 2014-2017 
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F. Teknis Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisis time series dan standar penilaian Peraturan Deputi Bidang 

Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 

06/PER/DEP.6/IV/2016. 

1. Analisis time series 

Analisis time series  dilakukan dengan cara membandingkan rasio 

keuangan dari suatu periode dengan periode sebelumnya. Rasio keuangan 

yang digunakan untuk perbandingan disetiap tahunnya sesuai dengan rasio 

keuangan yang adan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016. 

Dikatakan sehat apabila T0 > T1 dan dikatakan tidak sehat apabila T0 < T1. 

 

2. Analisis standar penilaian Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016. 

Standar penilaian Peraturan Deputi Bidang Pengawasan 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 

06/PER/DEP.6/IV/2016 merupakan suatu peraturan yang digunakan untuk 

menilai tingkat kesehatan koperasi yang dinilai dari ketujuh aspek yang telah 

disediakan yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, 

likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi.  

Analisis dilakukan dengan cara menghitung ketujuh aspek, setelah 

itu didapat skor dari masing masing komponen. Hasil skor pada setiap 

komponen  dijumlahkan sehingga akan memperoleh skor dari masing-masing 
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tahun. Hasil penjumlahan digunakan untuk menentukan kesehatan koperasi. 

Penetapan predikat kesehatan koperasi dibagi menjadi empat predikat 

diantaranya sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan 

khusus.  

 

G. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesisi yang ada, maka pengujian dilakukan dengan cara:  

1. Metode time series 

Warsono (2003:33) menyatakan metode time series merupakan 

metode tolok ukur dalam menganalisis laporan keuangan dengan 

membandingkan hasil analisis laporan keuangan dari tahun tertentu dengan 

tahun sebelumnya. Dikatakan sehat apabila T0 > T1 dan dikatakan tidak sehat 

T0 < T1  

 

2. Standar penilaian Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016. 

Untuk mengetahui kinerja keuangan KPRI “Serba Usaha” dilakukan 

dengan membandingkan rasio perusahaan yang satu dengan yang lainnya 

yang sejenis menurut standar Dinas Koperasi yang ditetapkan oleh  Peraturan 

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor 

06/PER/DEP.6/IV/2016. Tingkat kesehatan koperasi digolongkan menjadi 

empat kategori daat dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel  3.1: Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP 

Skor Predikat 

80.00 ≤ x ≤ 100 

66.00 ≤ x < 80.00 

51.00 ≤ x < 66.00 

< 51.00 

Sehat 

Cukup Sehat 

Dalam Pengawasan 

Dalam Pengawasan Khusus 

Sumber : Perdep No. 06/PER/DEP.6/IV/2016 


