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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Dalam jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, karena 

data yang diperoleh nantinya angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis 

lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas tiga variabel, yaitu 

modal sendiri, jumlah pinjaman anggota, dan total aset sebagai variabel bebas 

(independent) dan sisa hasil usaha sebagai variabel terikat (dependent). 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Mojokerto, alasan pemilihan 

lokasi karena Kota Mojokerto adalah salah satu kota di jawa timur yang 

memiliki potensi usaha dalam bidang ekonomi yang berkembang baik 

dimana peran koperasi sudah seharusnya dimaksimalkan sebagai lembaga 

yang bisa membantu perekonomian masyarakat di Kota Mojokerto selain 

perbankan. Dengan demikian koperasi sebagai satu pilar pertumbuhan 

ekonomi rakyat sudah seharusnya membantu memberikan modal kepada 

masyarakat agar dapat mengembangkan usahanya.  

3. Jenis data 

Jenis data yang dipakai dalam metode penelitian ini adalah data 

sekunder yang bersifat kuantitatif hal ini disebabkan karena pada 

penelitian ini di dapatkan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro  Dan Tenaga 
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Kerja di Kota Mojokerto yang kemudian diperoleh data berupa data yang 

nantinya akan ditabulasikan dengan analisis. 

4. Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh koperasi simpan 

pinjam yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga 

Kerja Kota Mojokerto. Dalam jumlah populasi tahun 2017 yang terdaftar 

sebanyak 28 koperasi yang aktif mengikuti RAT (rapat anggota tahunan) 

selama 3 tahun berturut-turut sejumlah 21 KSP (koperasi simpan pinjam). 

Dalam penelitian ini sampel yang dilakukan secara purposive sampling 

sehingga terpilih 15 sampel dengan tujuan untuk mendapatkan sampel 

yang reprensentatif sesuai dengan kreteria yang ditentukan. Kreterianya 

sebagai berikut : 

1. Aktif menerbitkan /menyajikan laporan keuangan selama 3 tahun 

terakhir 

2. Adanya pembagian SHU (sisa hasil usaha). 
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Tabel 3.1 Kriteria koperasi simpan pinjam 

No.  Nama koperasi Aktif menerbitkan 

/menyajikan 

laporan keuangan 

selama 5 tahun 

terakhir 

Adanya 

pembagian 

SHU (sisa 

hasil usha) 

Sampel Bukan 

sampel 

1. Seger sejahtera        

2. Artha anugerah pratama        

3. Sumber rejeki        

4. Artha surya mandiri        

5. Sri hadi dharma - -  X 

6. Pratama surya makmur        

7. Maju sejahtera - -  X 

8. Artha guna abadi        

9. Sami joyo        

10. Artha wiguna sejahtera        

11. Fajar jaya - -  X 

12. Barokah dana sentosa        

13. Pelancar usaha        

14. Mandiri        

15. Sumber sejahtera - -  X 

16. Mulya abadi - -  X 

17. Central usaha        

18. Yohana - -  X 

19. Merpati        

20. Artha jaya makmur        

21. Harfa sejahtera        
Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto 

a. Teknik pengambilan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di 

dapatkan dari dokumen laporan keuangan koperasi simpan pinjam. Data-

data yang dikumpulkan adalah data jumlah modal sendiri, jumlah 

pinjaman anggota, total aset dan sisa hasil usaha. 
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b. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini di dapat langsung dari Dinas 

Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja kota Mojokerto. 

c. Metode analisis data 

1. Uji kelayakan model (Goodness of Fit Test) 

a. Koefisien determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) memiliki arti bahwa menganalisa 

seberapa berpengaruh model dalam menjelaskan variasi variabel 

bebas (x). tujuan untuk memperoleh hasil yang benar banyak 

peneliti menyarankan memakai adjusted R
2
. 

b.  Uji F Test  

Hipotesis yang diuji serentak yaitu 

H0 : Besar modal sendiri, pinjaman anggota dan total aset tidak 

mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di 

Kota Mojokerto 

H1 : Besar modal sendiri, pinjaman anggota dan total aset 

mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di 

Kota Mojokerto 
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Uji F (Kriteria Pengujian) 

H0 : ditolak jika nilai Prob F-Stat < 0,05 

H1 : diterima jika nilai Prob F-Stat > 0,05 

 

 

2. Uji T Test  

Mengacu pada kerangka pemikiran di atas maka hipotesis yang 

diajukan dalam  penelitian ini adalah: 

X1 = diduga besar jumlah modal sendiri mempengaruhi sisa hasil 

usaha koperasi simpan pinjam di Kota Mojokerto 

X2 = diduga besar jumlah pinjaman anggota mempengaruhi sisa 

hasil usaha koperasi simpan pinjam di Kota Mojokerto 

X3 = diduga besar total aset mempengaruhi sisa hasil usaha 

koperasi simpan pinjam di Kota Mojokerto 

Kriteria pengujian : 

H0 : ditolak jika nilai Prob T-Stat < 0,05 

H1 : diterima jika nilai Prob T-Stat > 0,05 

3. Analisis Regresi Data Panel 

Data panel adalah data yang mempunyai dua dimensi yaitu 

individu (cross-section) dan waktu (time series), dimana setiap unit 

cross-section (individu) diulang dalam beberapa periode waktu. 

Kelebihan model data panel adalah dapat mengakomodasi 

keheterogenan antar individu secara eksplisit. Selain itu penggabungan 



 

24 
 

antar cross-section dan time series membuat data panel menjadi lebih 

informatif, lebih bervariasi, mengurangi kolinearitas, memperbanyak 

derajat bebas dan lebih efisien. Bentuk model data panel untuk satu 

variabel independen (yang dapat dibuat umum untuk lebih dari satu 

variabel independen) yaitu :  

                 

Beberapa model yang dapat digunakan untuk data panel yaitu : 

a. Model Pooled atau Common Effects 

                  

Yaitu model paling sederhana yang mengasumsikan bahwa 

tidak ada keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi 

(intersep sama), karena semua keheterogenan sudah dijelaskan oleh 

variabel independen. Estimasi parameter pooled model 

menggunakan metode OLS 

b. Model Fixed Effects 

                   

Pada model ini diasumsikan bahwa terdapat keheterogenan 

antar individu yang tidak terobservasi a1 yang tidak tergantung 

waktu/time invariant. Apabila diasumsikan terdapat hubungan 

yang tetap antara a1 dan variabel independen maka model diatas 

model disebut model Fixed Effects (FE) atau dengan kata lain nilai 

intersep untuk setiap    berbeda tapi memiliki slope yang sama. 

Estimasi parameter model FE bisa menggunakan metode Least 
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Square Dummy Variable yaitu dengan menambahkan variabel 

dummy yang bersesuaian untuk masing-masing nilai variabel 

independen. 

 

 

 

 

c. Model Random Effects  

                   

Jika     dianggap sebagai variabel random, maka model 

diatas disebut model random effects (RE) dimana estimasi model 

menggunakan metode Generalized Least Square (GLS). 

B. Definisi operasional 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. 

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang berkaitan dengan lembaga 

keuangan atau pembiayaan. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan 

pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang 

dikumpulkan para anggota tersebut. Kemudian dijadikan modal untuk 

dikelola pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang 

membutuhkannya.  
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Y : Sisa hasil usaha (SHU) ialah bagian laba atau keuntungan bersih yang 

diterima koperasi sebagai hasil usaha dalam periode tertentu (diukur dalam 

jangka waktu 1 tahun). 

X1 : Jumlah modal sendiri ialah modal yang diterima koperasi dari investasi 

yang dilakukan pemilik perusahaan (Anggota). 

X2 : Jumlah pinjaman anggota ialah sejumlah uang yang dipinjamkan 

koperasi kepada debitur (Anggota). 

X3 : Total aset ialah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan.  


