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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian (Uma Sekaran, 2017: 109) 

yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan Studi 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis. Pengujian hipotesis 

dilakukan untuk menelaah varians dalam variabel terkait untuk memperkirakan 

keluaran organisasi. Uji hipotesis adalah cabang ilmu stastistika inferensial 

yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statsitik dan 

menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pertanyaan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan konsep kausal, maksud peneliti untuk melakukan 

kausal agar mampu menyatakan bahwa variabel X menyebabkan Y. Pada 

penelitian ini Ukuran Koperasi (X1), Jumlah Anggota (X2), Jenis Koperasi 

(X3), Jumlah Kewajibaan (X4) dan Permintaan Jasa Audit Pada Koperasi (Y). 

2. Tingkat Intervensi 

Tingkat intervensi penelitian mempunyai keterkaitan langsung dalam 

studi yang dilakukan, yaitu studi kausal atau studi korelasional. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data 

yang sudah ada dan siap untuk diolah sehingga intervensi peneliti minimal 

bahkan tidak ada.  

3. Situasi Studi 

Penelitian dapat dilakukan dalam lingkungan yang tidak teratur (alami) 

dan diatur (artifisial), dimana studi korelasional selalu dilakukan dalam situasi 
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yang tidak teratur sedangkan studi kausal lebih sering dilaksanakan dalam 

situasi yang teratur. Penelitian ini mengunakan Studi eksperimen lab (lab 

experiment), yaitu eksperimen yang dilakukan untuk menentukan hubungan 

sebab-akibat yang melampaui kemungkinan. 

4. Unit Analisis 

Penelitian ini menganalisis Laporan Keuangan Koperasi Kota Pekanbaru 

Untuk Tahun Buku 2017. 

5. Horizon Waktu 

Penelitian ini menggunakan data tahun 2017. 

 
3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif yang berupa data sekunder. 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ 

statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013: 

13). Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013:193). 

Sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Koperasi tahun buku 2017. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 115). Populasi dalam 

penelitian ini meliputi seluruh Koperasi yang terdaftar di Kantor Dinas Koperasi dan 

UKM Kota Pekanbaru yang berstatus aktif yaitu berjumlah 441 koperasi.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah koperasi yang bestatus aktif, telah 

melaksanakan RAT tahun buku 2017 dan menyampaikan Laporan Keuangan Koperasi 

kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Berdasarkan data dari Dinas 

Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, jumlah koperasi aktif yang telah melaksankan 

RAT tahun buku 2017 sejumlah 170 koperasi dan telah menyampaikan laporan 

keuangan kepada Dinas KUKM yaitu sebanyak 150 koperasi yang berstatus aktif. Jadi 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 150 koperasi. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan Non Probability Sampling dengan metode Purposive Sampling dengan 

kriteria telah melaksanakan melaksanakan RAT dan telah menyampaikan laporan 

keuangannya kepada Dinas KUKM Kota Pekanbaru. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang berupa laporan 

keuangan koperasi yang menjadi sampel tahun buku 2017. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan dokumentasi laporan keuangan yang sudah masuk ke Dinas Koperasi 

untuk tahun buku 2017. Serta studi pustaka dari berbagai literatur dan sumber-sumber 

lainnya yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian. 
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3.5 Pengukuran Variabel 

3.5.1 Variabel Terikat (Dependen) 

 Variabel terikat (dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013: 59). Untuk meyakinkan 

kebenaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen koperasi, didalam pasal 

40 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi, “koperasi dapat 

meminta jasa audit kepada akuntan publik”, maka dalam hal ini pengawas dan anggota 

koperasi berhak untuk meminta auditor selaku pemeriksa kinerja keuangan organisasi 

koperasi yang diberikan wewenang penuh untuk memeriksa keabsahan laporan 

keuangan yang telah dibuat oleh manajemen koperasi yang bersangkutan jika pengawas 

tidak mampu melakukannya. 

Permintaan audit pada koperasi yang dimaksud penelitian ini yaitu permintaan 

badan usaha koperasi terhadap jasa audit laporan keuangan kepada pihak ketiga yang 

independen (Ningtyas, 2017). Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel 

dummy. Kriteria koperasi yang sudah melakukan audit memiliki nilai 1, sedangkan 

untuk koperasi yang tidak melakukan audit memiliki nilai 0. 

3.5.2 Variabel Bebas (Independen) 

 Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari 4 variabel yang akan dijabarkan 

sebagai berikut: 

3.5.2.1 Ukuran Koperasi 

 Ukuran koperasi dapat dilihat dari besarnya jumlah asset dan omset yang 

dimiliki koperasi (Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Koperasi Skala Besar). Paramita (2014) mengatakan bahwa meningkatnya ukuran 
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perusahaan maka menjadi sulit bagi pemilik untuk melihat dan mengetahui 

perusahaannya, sehingga akan semakin besar permintaan untuk audit sebagai 

kompensasi hilangnya control tersebut. 

Semakin besar total aset maka ukuran koperasi juga semakin besar, dengan 

ukuran koperasi yang semakin besar terdapat tanggung jawab yang besar juga untuk 

mempertahankan kepercayaan publik terhadap koperasi sehingga koperasi akan 

cenderung melakukan audit (Ningtyas, 2017). Jadi variabel ukuran koperasi dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan log of natural dari total aset dan omzet. 

3.5.2.2 Jumlah Anggota 

 Jumlah anggota yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jumlah anggota 

koperasi primer dan sekunder tahun buku 2017. Anggota koperasi adalah pemilik 

sekaligus pengguna jasa koperasi. Masyarakat yang dapat menjadi anggota koperasi 

adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran 

Dasar. Keanggotaan koperasi harus didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi 

dalam lingkungan usaha koperasi, dapat diperoleh setelah syarat sebagaimana diatur 

dalam Anggaran Dasar dipenuhi, tidak dapat dipindahtangankan, dan setiap anggota 

memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap koperasi sesuai yang diatur dalam 

Anggaran Dasar (Hendar, 2010: 138). 

Pada suatu badan koperasi yang memiliki jumlah anggota yang cukup besar 

tentunya semakin banyak pulak kepentingan didalamnya. Prinsip yang tercantum dalam 

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1 bahwa pengelolaan koperasi 

dilakukan secara demokratis dan dengan prinsip bahwa 1 anggota = 1 suara. Adapun 

variabel jumlah anggota koperasi dalam penelitian ini diukur dengan besarnya anggota 
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dalam koperasi yang bersangkutan, dan diukur dalam satuan orang. Pada periode tahun 

2017. 

3.5.2.3 Jenis Koperasi 

 Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pada pasal 16 menyatakan 

bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesama usaha atau kepentingan ekonomi 

anggotanya. Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, 

kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Jenis-jenis koperasi, yaitu: Koperasi 

Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Pemasaran dan 

Koperasi Jasa. Pada Peraturan Menteri KUKM No. 2 Tahun 2017 tentang Usaha 

Simpan Pinjam (USP) oleh koperasi, menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam 

dengan volume usaha Rp 2.500.000.000,00 wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 

atau Kantor Jasa Audit. Sedangkan jenis koperasi yang lain seperti koperasi produsen, 

koperasi konsumen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa belum diwajibkan. 

Jenis koperasi yang dimaksudkan pada penelitian ini merupakan jenis koperasi 

berdasarkan jenis usaha koperasi yang dicantumkan pada nama koperasinya (Ningtyas, 

2017). Dalam penelitian ini variabel jenis koperasi dinyatakan menggunakan variabel 

dummy untuk variabel jenis koperasi yang memiliki nama koperasi simpan pinjam 

diberi nilai 1 sedangkan koperasi selain simpan pinjam yaitu koperasi produsen, 

kosumen, pemasaran dan jasa diberi nilai 0. Data jenis koperasi dapat diketahui melalui 

dokumentasi laporan keuangan koperasi langsung. 

3.5.2.4 Jumlah Kewajiban 

Menurut Firdaus dan Susanto (dalam Oriza, 2015) Jumlah kewajiban adalah 

kewajiban atau hutang lembaga yang harus dibayar oleh koperasi baik jangka pendek 
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maupun jangka panjang. kewajiban koperasi dapat berasal dari: anggota, koperasi 

lainnya dan/atau anggotanya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbit obligasi 

dan surat hutang lainnya, sumber lain yang sah. 

Jumlah kewajiban dalam variabel ini adalah kewajiban jangka pendek maupun 

kewajiban jangka panjang yang ditanggung oleh koperasi pada periode tertentu yang 

besarnya terdapat dalam neraca pada posisi pasiva yang dinyatakan dalam satuan rupiah 

pada periode tahun 2017. Dan di ukur dengan menggunakan log of natural dari jumlah 

kewajiban. 

Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 
1 Permintaan 

Audit pada 
Koperasi 
 
 
 
 

 

Permintaan Audit 
pada Koperasi 
merupakan 
permintaan badan 
usaha koperasi 
terhadap jasa audit 
laporan keuangan 
kepada pihak ketiga 
yang independen. 

Variabel 
permintaan audit 
ada koperasi diukur 
dengan 
menggunkan 
variabel dummy. 
Kriteria koperasi 
yang sudah 
melakukan audit 
memiliki nilai 1, 
sedangkan untuk 
koperasi yang tiak 
melakukan audit 
memiliki nilai 0. 

Skala Nominal 

2 Ukuran Koperasi Besar kecilnya 
koperasi merupakan 
seberapa banyak total 
aset yang dimiliki 
oleh koperasi. 
semakin besar total 
aset yang dimiliki 
maka semakin besar 
pula ukuran koperasi 
tersebut. 

Jumlah asset Skala Rasio 
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3 Jumlah Anggota Anggota koperasi 
adalah pemilik 
sekaligus pengguna 
jasa koperasi. 
Masyarakat yang 
dapat menjadi 
anggota koperasi 
adalah mereka yang 
memenuhi 
persyaratan 
sebagaimana 
ditetapkan dalam 
Anggaran Dasar 

Jumlah anggota Skala Rasio 

4 Jenis Koperasi Dasar untuk 
menentukan jenis 
koperasi adalah 
kesamaan aktivitas, 
kepentingan, dan 
kebutuhan ekonomi 
anggotanya.  

Variabel jenis 
koperasi dinyatakan 
menggunkan 
variabel dummy 
untuk variabel jenis 
koperasi yang 
memiliki nama 
koperasi simpan 
pinjam diberi nilai 1 
sedngkan koperasi 
selain simpan 
pinjam yaitu 
koperasi produsen, 
kosumen, 
pemasaran dan jasa 
diberi nilai 0. 

Skala Nominal 

5 Jumlah 
Kewajiban 

Jumlah kewajiban 
adalah kewajiban 
atau hutang lembaga 
yang harus dibayar 
oleh koperasi baik 
jangka pendek 
maupun jangka 
panjang. 

Jumlah kewajiban Skala Rasio 

 

 

 

 



53 

 

 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan pada rumusan 

masalah, maka dilakukan pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

3.6.1 Analisis deskriptif  

 Menurut Sugiyono (2013: 206) statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisa data dengan cara deskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh seperti rata-rata (mean), 

nilai maksimum nilai minimum dan standar deviasi. 

3.6.2 Goodness Of Fit 

Menurut Widarjono (2014: 112) Goodness of fit dalam regresi logistik adalah 

untuk mengetahui kebaikan model sebagaimana uji goodness of fit model regresi linear 

berganda dengan menggunakan ukuran koefesien determinasi. Koefesien determinasi 

(R2) didalam regresi logistik mengukur proporsi varian di dalam variabel independent 

yang dijelaskan oleh variabel independen. Namun koefesien determinasi (R2) sebagai 

ukuran kebaikan garis regresi adalah ukuran yang kurang baik (poor measure) di dalam 

regresi logistik, tidak sebagaimana koefesien di dalam regresi linear. Karena itu, 

sebagai ukuran kebaikan garis regresi di dalam regresi logistik disebut dengan ukuran 

yang palsu (Pseoudo R2).  
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3.6.3 Uji hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik, yang 

variabel terikatnya merupakan non-metrik dan lebih dari satu variabel bebasnya 

merupakan kombinasi antara metrik dan non metrik . Pada teknik analisis ini tidak 

memerlukan lagi asumsi normalitas multivariat, karena akan mempengaruhi signifikan 

uji statistik dan tingkat ketepatan klasifikasi (Gozali, 2016: 9). Regresi logistik tidak 

memiliki asumsi normalitas atas variabel independen yang digunakan dalam model, 

artinya variabel penjelasnya harus tidak harus memiliki distribusi normal, linear 

maupun memiliki varian yang sama dalam setiap grup.  

Analisis ini juga dapat menduga besar arah dari hubungan tersebut serta 

mengukur derajat keeratan hubungan antara variabel terikat dengan satu atau lebih 

variabel bebas. Koefisien Determinasi (R2) mencerminkan seberapa besar variasi dari 

variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Kelemahan mendasar 

penggunaan koefisien determinasi adalah bisa terhadap jumlah variabel bebas yang 

dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel bebas, maka R2 pasti 

meningkat.  

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam 

model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terkait. 

Metode analisis regresi logistik dengan rumus sebagai berikut: 

Ln P/(1-P) = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 
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Keterangan: 

Ln   = Log of natural 

P   = Badan usaha koperasi yang diaudit 

1 – P = Badan usaha koperasi yang tidak diaudit 

X1  = Ukuran koperasi 

X2  = Jumlah anggota 

X3  = Jenis koperasi 

X4  = Jumlah Kewajiban 

β   = Koefesien parameter logistik regresion 


