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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

 

Lokasi penelitian adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Brosem Kota 

Batu. Rumah Produksi berada di Jl. Bromo 1 / 24 Kota batu, Outlet berada di 

Jl. Bromo No 7 Kota Batu. 

Alasan mengapa dipilihnya KSU Brosem Kota Batu sebagai objek 

penelitian adalah Koperasi Serba Usaha Brosem sebagai salah satu koperasi yang 

mempunyai unit usaha yang banyak di bidang pelayanan jasa dan juga bidang 

perdagangan yang tentu saja membutuhkan pengelolaan modal kerja yang kebih 

baik dan sesuai dengan kebutuhan. KSU Brosem Kota Batu sebagau salah satu 

koperasi yang modern dan telah dikelola secara professional, tentu saja 

membutuhkan pengelolaan modal kerja yang lebih baik sehingga dapat terhindar 

dari kekurangan maupun kelebihan. Kekurangan maupun kelebihan modal kerja, 

menunjukkan pengelolaan modal kerja kurang efisien dan pada akhirnya 

menimbulkan kerugian karena kesempatan memperoleh keuntungan yang wajar di 

sia-siakan. Untuk menghindari kekurangan modal kerja, diperlukan suatu tingkat 

modal kerja yang sesuai kebutuhan untuk menjamin operasional kopersi dapat 

secara efisien dan meningkatkan pelayanan secara efisien kepada para anggota.



32 
 

 
 

 Dalam menjalankan operasional sehari-hari secara efisien koperasi tidak 

luput dari berbagai masalah yang dapat menganggu pelaksanaan dari berbagai 

usahanya untuk meningkatkan keuntungannya. 

B. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang dilakukan termasuk penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif memberikan 

gambaran secara objektif, sistematis, dan akurat tentang keadaan sebenarnya 

dari objek yang diteliti. Analisis datanya dilakukan dengan membaca tabel-

tabel, angka-angka yang tersedia atau menggambarkan data yang tidak berupa 

angka dari data yang tersedia dengan dipisahkan menurut kategorinya, hal ini 

akan memudahkan penarikan kesimpulan. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang menggambarkan suatu fenomena yang terjadi pada saat 

penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk  menguji 

hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu 

variable, gejala atau keadaan. Jenis penelitian yang dilakukan deskriptif 

karena sesuai dengan tujuannya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

tentang pengelolaan modal kerja yang efisien untuk meningkatkan 

profitabiltas. 

 

C. Sumber Data 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah objek dari mana data dapat 

diperoleh, penggunaan sumber data dalam penelitian untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan dan sesuai dengan tema penelitian. 

Menurut Kasmir (2011), Sumber data dapat diperoleh dari sumber 

data Sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diberikan oleh perusahaan 

yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari pihak 

intern perusahaan berupa struktur organisasi, laporan keuangan selama 3 

tahun terakhir. Dalam penelitian ini sumber data intern yaitu berasal dari 

Perusahaan Jasa, sedangkan data yang diperoleh yaitu : 

- Data Sekunder 

a. Neraca dan 

b. Laporan Hasil Usaha 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang 

ditempuh untuk mendapatkan data yang sesuai dan berguna untuk 

menunjang berhasilnya kegiatan penelitian. Beberapa teknik 

pengumpulan data yang dilakukan meliputi : 

1. Data Primer  

- Wawancara  

 Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada  subjek penelitian 

2. Data Sekunder 
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- Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan 

mempelajari dan menganalisis berbagai dokumen perusahaan yang 

mempunyai kaitan dengan tema penelitian yaitu literature, laporan 

keuangan koperasi dan sumber lainnya yang mendukung penelitian 

ini. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data penelitian menggunakan metode deskriptif 

dengan analisis rasio likuiditas, dan rasio aktivitas yaitu : 

1. Rasio Aktivitas 

 Rasio aktivitas yang digunakan adalah : 

a. Perputaran persediaan (Inventory Turnover) dan periode 

rata-rata persediaan terseimpan digudang (Average day’s 

Inventory)  

 Perputaran persediaan  = Harga Pokok Penjualan 

               Persediaan Rata-rata 

 Periode rata-rata persediaan 

 Tersimpan di gudang =           360 hari 

     Perputaran Persediaan 

 (Riyanto, 2001 : 334) 

b. Perputaran modal kerja (working capital turnover) 

 Perputaran modal kerja = Penjualan 

X  1 kali 

X 1 hari 
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            Aset  Lancar – Hutang Lancar 

 (Riyanto, 2001 : 335) 

 

 

F. Penilaian Efesiensi Penggunaan Modal Kerja 

Untuk mengukur efesiensi penggunaan modal kerja koperasi 

dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio yaitu rasio 

likuiditas dan rasio aktivitas. Hasil dari perhitungan rasio tersebut 

dapat memberi gambaran tentang baik buruknya keadaan atau 

posisi keuangan suatu koperasi apabila dibandingkan dengan 

angka rasio standar. 

Standar pengukuran efesiensi modal kerja suatu koperasi 

biasanya ditetepkan oleh Departemen Koperasi dan PPKM, 

dimana standar tersebut mengalami pembaharuan sesuai dengan 

perkembangan koperasi di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan standar terbaru yaitu sesuai dengan Keputusan 

Menteri Negra Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Nomor 

: 129/Kep/M/KUKM/XI/2002, Tetapi standar tersebut belum 

mencangkup keseluruhan dari analisis rasio yang penulis gunakan 

dalam penelitian. Untuk melengkapi standar pengukuran tersebut 

penulis menetapkan standar pengukuran dengan beracuan pada 

standar pengukuran yang di keluarkan oleh Departemen Koperasi 

dan PPKM lama dan penulis berusaha menyesuaikan dengan 
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kriteria standar pengukurang terbaru maupun standar lama yang 

disesuaikan oleh penulis. 

 

    Tabel 1 

Standar Pengukuran Efisiensi Penggunaan Modal Kerja 

Analisis Rasio Aktivitas 

RASIO INTERVAL RASIO KRITERIA 

1. Perputaran 

Persediaan (Inventory 

Turnover) 

 

> 10 kali  Sangat Efisien 

10 kali – 6 kali Efisien  

5 kali – 1 kali Cukup Efisien 

< 0 kali Kurang Efisien 

2. Perputaran Modal 

Kerja (Working Capital 

Turnover) 

> 3 kali Sangat Efisien 

3 kali – 2 kali Efisien 

1 kali – 0 kali Cukup Efisien 

< 0 kali Kurang Efisien 

 

Setelah perhitungan rasio diuraikan, selanjutnya analisis 

modal kerja yang ada yang berkaitan dengan kegiatan usaha 

koperasi dibandingkan dengan standar yang telah di tetapkan.  

 


