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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di koperasi mina jaya Malang yang beralamat di Jl. 

Raya Sendang Biru Ringin, Tambakrejo, Sumbermanjing, Malang. Penelitian ini 

dilakukang kurang lebih selama satu bulan. 

B. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukn dalam penelitian ini 

maka metode yang digunakan adalah: 

1. Teknik Wawancara  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya 

jawab langsung dengan ketua koperasi dan beberapa petugas yang terkait untuk 

mendapatkan data-data kualitatif di koperasi Mina Jaya. 

2. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu,cara untuk 

mengumpulkan data seperti dokumen, catatan serta arsip-arsip yaitu  

menggunakan laporan keuangan koperasi Mina Jaya. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data  

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data kualitatif 

yaitu data yang merupakan kumpulan dari data yang bukan angka atau berupa 
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diskripsi dan data kuantitatif yaitu data yang merupakan kumpulan dari angka-

angka seperti neraca dan rugi laba. 

2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer 

yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama 

atau pihak-pihak yang terkait di koperasi mina jaya Malang. Sedangkan data 

sekunder yaitu diperoleh dari dokumen maupun catatan arsip-arsip perusahaan. 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio yang 

berkaitan dengan kinerja keuangan. Yang dapat dilihat sebagai berikut:  

1. Rasio Likuiditas. 

Rasio yang digunakan adalah:  

a. Rasio lancar  

 
 

b. Rasio cepat 

 
 

c. Rasio kas 
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2. Rasio solvabilitas 

Rasio yang digunakan adalah : 

a. Rasio hutang atas modal  

 
 

b. Rasio hutang atas aktiva  

 
 

3. Rasio Rentabilitas 

Rasio yang digunakan adalah: 

a. Return On Total Assets 

 
 

b. Return on equity 

 
 

 

 

 

 

 

 



25 

E. Tahap Analisis Data

1. Mengumpulkan data yang di butuhkan peneliti, selengkap mungkin sebelum

dilakukan perhitungan.

2. Membuat  rencana perhitungan atas kinerja keuangan menggunakan rasio

Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas.

3. Menganalisis hasil perhitungan pada masing-masing rasio

4. Menganalisis hasil perhitungan yang dilakukan peneliti terhadap peningkatan

Sisa Hasil Usaha (SHU).

5. Mencari faktor pendukung jika terjadi peningkatan maupun penurunan dari

hasil perhitungan yang dilakukan.

6. Mengambil kesimpulan dan memberikan saran kepada koperasi.


