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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif evaluatif. Menurut 

Supardi (2005: 26), penelitian evaluasi (evaluation research) adalah penelitian 

yang dilakukan untuk merumuskan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan, agar diperoleh umpan balik (feed back) bagi upaya perbaikan 

erencanaan; sistem dan metode-metode kerja yang telah dilakukannya. 

“Penelitian evaluatif merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi, 

untuk membandingkan dengan kriteria-kriteria, kemudian diambil kesimpulan”. 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 36). 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Asa Syariah yang 

beralamatkan di Jl. Veteran No. 60, Kabupaten Klaten.  

C. Jenis Data dan Sumber yang Diperlukan 

1. Jenis Data 

1. Data Kualitatif 

1) Sejarah KSP Asa Syariah 

2) Struktur Organisasi KSP Asa Syariah 

3) Visi dan Misi KSP Asa Syariah  

4) Keanggotaan KSP Asa Syariah  
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5) Sumber-sumber modal Asa Syariah 

6) Perputaran modal Asa Syariah 

2. Data Kuantitatif 

1) Neraca keuangan KSP Asa Syariah tahun 2014-2016 

2) Laporan hasil usaha tahun 2014-2016 

2. Sumber Data 

Sumber data untuk menilai permodalan koperasi adalah data 

sekunder yang berasal dari laporan pertanggungjawaban pengurus, 

khususnya yang terkait dengan laporan sumber dan perputaran modal. Data 

Primer diperoleh melalui wawancara secara terstruktur berpedoman pada 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Tahun 2015 yang digunakan 

untuk mengetahui 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan dengan 

menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara: 

1. Dokumentasi 

Teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan 

dan meneliti langsung pada objek yang akan diteliti. 

2. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

interview tidak terpimpin, dimana tidak ada kesengajaan dari interviewer 

(pewawancara) untuk mengarah tanya jawab ke pokok persoalan yang 
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menjadi titik fokus dari kegiatan pihak interviewer (pewawancara). dalam 

hal ini penulis mewawancarai kepala bagian USP. 

E. Instrument Penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah data sekunder 

berupa dokumen dalam bentuk laporan keuangan KSP Asa Syariah Klaten dari 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Laporan keuangan tersebut digunakan 

untuk menilai tingkat perputaran modal kerja.. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio 

keuangan, perputaran modal kerja (net working capital). Perputaran modal kerja 

menunjukan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal 

kerja untuk menghasilkan penjualan bersih. Perputaran modal kerja menunjukan 

seberapa besar modal kerja perusahaan berputar dalam satu tahun. Rumus 

perputaran modal kerja adalah sebagai berikut: 

 

Perhitungan perputaran modal kerja =  
                 

           
 

Dari rumus perputaran modal kerja ini, kita dapat menyimpulkan 

beberapa hal penting yaitu sebagai berikut: 

Penyebab kenaikan rasio perputaran modal kerja adalah penjualan 

meningkat (lebih besar dari peningkatan modal kerja) atau modal kerja menurun. 

Sebaliknya, penyebab penurunan rasio perputaran modal kerja adalah karena 
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penjualan menurun atau modal kerja meningkat (tapi penjualan turun). Rasio 

perputaran modal kerja yang bagus adalah yang mengalami peningkatan setiap 

tahun.  


