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BAB III. 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan pada koperasi karyawan “Emas Putih” PT Indolakto 

Factory Pandaan yang berada di Jl. Raya Lebaksari Pandaan, kabupaten 

Pasuruan, Jawa Timur 67156.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang berarti 

peneliti melakukan studi kasus pada koperasi yang berarti menjelaskan fakta-

fakta terkait permasalahan akibat adanya fenomena dan hasil dari penelitian 

ini hanya diperuntukkan bagi koperasi karyawan “Emas Putih” PT Indolakto 

Factory Pandaan. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Adapun untuk memudahkan penjelasan objek penelitian, maka 

variabel yang akan diteliti dan diukur dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pertumbuhan penjualan merupakan nilai peningkatan jumlah atau volume 

nilai penjualan yang akan dicapai oleh koperasi selama satu tahun.  

2. Rekening-rekening laporan dari sisa hasil usaha adalah suatu aktivitas 

laporan yang terstruktur mengenai penghasilan, biaya, laba rugi, yang 

diperoleh dari koperasi selama satu tahun. 
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3. Neraca menggambarkan posisi keuangan pada koperasi yang meliputi 

aktiva, kewajiban dan modal yang dimiliki pada akhir periode, antara 

lain: 

a) Aktiva 

Aktiva merupakan seluruh kekayaan atau harta yang dimiliki oleh 

organisasi yang berguna untuk saat ini dan masa yang akan datang. 

Neraca disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya. Aktiva lancar terdiri 

dari kas, piutang usaha, persediaan, biaya dibayar dimuka.  

b) Kewajiban merupakan suatu ketetapan yang harus dilakukan dengan 

memberikan sejumlah aktiva atau memberikan jasa kepada pihak lain 

di masa mendatang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa 

lalu. Kewajiban terdiri dari utang bank, (jangka pendek yang pada 

umumnya maksimal satu tahun) dan utang biaya (kewajiban jangka 

pendek untuk mendanai aktivitas koperasi).  

c) Modal sendiri merupakan modal utama dalam menjalankan kegiatan 

bisnis koperasi karyawan “emas putih”. Modal sendiri terdiri dari 

simpanan wajib anggota, simpanan pokok bagi anggota baru, 

simpanan sukarela, cadangan modal koperasi, dan sisa hasil usaha.  

4. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan koperasi yang 

dianalisis menggunakan sejumlah rasio guna mengetahui baik buruknya 

kondisi keuangan dalam periode tertentu. Aspek-aspek penilaian kinerja 

berdasarkan peraturan deputi dan kementerian koperasi (2016), dijelaskan 

sebagai berikut: 
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a) Aspek Permodalan  

Aspek permodalan adalah aspek yang digunakan untuk mengetahui 

kecukupan modal yang dimiliki koperasi untuk mendanai kegiatan 

operasional koperasi selama satu periode tertentu. rasio permodalan 

juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan koperasi semakin 

bertambah atau berkurang. 

b) Aspek likuiditas 

Aspek likuiditas adalah kemampuan koperasi dalam memenuhi 

kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi pada suatu 

periode tertentu.  

c) Aspek Kemandirian dan pertumbuhan  

Aspek kemandirian dan pertumbuhan adalah aspek yang digunakan 

untuk menilai seberapa efektif koperasi dalam menggunakan sumber 

daya yang dimiliki dan memberikan pelayanan kepada anggota pada 

suatu periode tertentu. 

D. Data dan sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer meliputi 

data kuantitatif yang berupa laporan keuangan neraca dan laba rugi koperasi 

karyawan “emas putih” selama tahun 2009-2018 dan data kualitatif berupa 

wawancara dengan pihak koperasi. Sumber data berupa data primer yang 

diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung kepada pihak 

koperasi. 
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E. Teknik Analisis Data 

1. Adapun tahapan penyusunan laporan keuangan proforma adalah sebagai 

berikut: 

a) Meramalkan penjualan dengan menggunakan analisis tren. Menurut 

Husnan dan Muhammad (2000:49-53), peramalan penjualan 

menggunakan metode tren ini terdapat tiga metode yang akan 

digunakan, Antara lain: 

1) Metode tren linier 

Metode ini digunakan jika scatter diagram dari data masa lalu yang 

tersedia cenderung merupakan garis lurus. Persamaannya adalah: 

Y = a + bX  

Koefisien a dan b merupakan parameter yang harus dicari. Jika 

∑     maka untuk mencari nilai a dan b dapat digunakan dengan 

menggunakan rumus: 

  
∑ 

 
 ,   

∑  

∑  ,  

Keterangan: 

Y = variable permintaan 

X =variable tahun 

n = jumlah data 
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2) Metode tren kuadratik 

Metode ini digunakan jika scatter diagram dari data masa lalu yang 

tersedia cenderung berbentuk parabola. Fungsi persamaan dari 

metode ini adalah: 

           

Apabila ∑   , maka Koefisien a, b dan c dapat diperoleh dengan: 

   
 ∑   ∑   

 
,   

∑  

∑  ,   
{ ∑    (∑  ) ∑  }

{ ∑    ∑    }
 

3) Metode tren simple exponential 

Metode ini digunakan jika data yang tersedia cenderung naik turun 

dengan perbedaan yang tidak terlalu banyak, tetapi secara 

keseluruhan cenderung naik. Fungsi persamaanya yaitu: 

       

Yang dapat diubah dengan fungsi logaritma, yaitu: 

                   

Jika persamaan ∑   , maka koefisien a dan b dapat dicari dengan 

persamaan: 

     
 ∑      

 
       

{∑       }

∑  
 

Pengawasan peramalan dilakukan menggunakan kesalahan kuadrat 

mean akar (root mean square error), yang dapat dirumuskan: 

     √
∑      

 
 

b) Tingkat pertumbuhan penjualan  
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Metode pertumbuhan penjualan digunakan untuk mengetahui tingkat 

pertumbuhan penjualan pada tahun mendatang. Adapun persamaan 

yang akan digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penjualan 

yaitu: 

   
       

    
 

Keterangan:  

   = Tingkat pertumbuhan penjualan  

   = Penjualan pada tahun t 

    = Penjualan pada tahun t-1 

c) Langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan proforma adalah 

sebagai berikut: 

1) Proyeksi laba rugi disusun menggunakan metode rasio konstan 

dengan tingkat pertumbuhan penjualan, rekeningbeban pokok 

penjualan dan beban usaha akan meningkat sebesar tingkat 

pertumbuhan penjualan. 

                   

Proyeksi laba rugi 2019 = dasar ramalan  rekening 2018 yang 

diasumsikan meningkat  

2) Memproyeksikan neraca, tahap awal untuk menghitung tingkat 

pertumbuhan jumlah aktiva agar memproyeksikan jumlah aktiva. 

Rekening-rekening yang diasumsikan mengalami peningkatan 

meliputi seluruh aktiva lancar, aktiva tidak lancar dan kewajiban 

lancar.  
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Proyeksi neraca 2019 = dasar ramalan × rekening 2018 yang 

diasumsikan meningkat. 

2. Adapun tahapan dalam analisis kinerja keuangan yang diharapkan adalah 

sebagai berikut: 

a. Memproyeksikan kinerja keuangan dimasa yang akan datang dapat 

menggunakan analisis rasio keuangan difokuskan pada aspek 

permodalan, aspek likuiditas, dan aspek pertumbuhan dan 

kemandirian koperasi berdasarkan peraturan deputi dan kementerian 

koperasi (2016). Aspek-aspek penilaian kinerja koperasi sebagai 

berikut: 

1)  Aspek Permodalan 

a) Rasio modal sendiri terhadap total aset  

= 
             

          
     

b) Rasio kecukupan modal sendiri 

= 
                        

    
     

2) Likuiditas 

a) Rasio kas  

= 
         

                 
     

b) Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima 

= 
                        

                  
     

Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan 

SHU belum dibagi. 

3) Kemandirian dan pertumbuhan 

a) Rasio Rentabilitas aset 
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= 
                  

          
     

b) Rasio rentabilitas modal sendiri 

= 
                   

                    
     

c) Rasio efisiensi pelayanan  

= 
                  

                              
     

b. Penilaian tingkat kesehatan koperasi untuk ketiga aspek tersebut 

menggunakan metode time series yakni membandingkan perhitungan 

dari tahun ke tahun. Time series digunakan dengan tujuan untuk 

melihat perubahan dalam rentang waktu tertentu.  

 


