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BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Unit Desa (KUD) Muara

Mahat Sejahtera Kecamatan Tapung Kabupatan Kampar. Penelitian ini

dimulai sejak tanggal 12 Februari 2014 hingga tanggal 19 Mei 2014.

III.2. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis kumpulkan dalam penelitiannya

adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi

berupa laporan keuangan (neraca) dan laporan laba rugi.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis perlukan dalam penelitian ini adalah data

atau informasi dari dokumen-dokumen yang didapat dari bagian

keuangan KUD berupa neraca dan laporan laba rugi.

III.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis terdiri dari

tekhnik wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan

secara lisan dan diskusi langsung kepada pihak KUD Muara Mahat

Sejahtera. Dan yang menjadi objek dalam wawancara ini adalah pimpinan
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KUD, badan pengawas KUD dan semua pihak dalam KUD Muara Mahat

Sejahtera yang berhubungan dengan peneltian ini.

2. Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan melakukan pendataan

langsung terhadap dokumen-dokumen yang ada pada KUD Muara Mahat

Sejahtera

III.4. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, penulis menganalisis

kebenarannya. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan metode

deskriptif, yaitu data yang diperoleh diuraikan secara sistematis dan

menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan sehingga dapat dilakukan

pendekatan terhadap pemecahan masalah yang ada dan selanjutnya diambil suatu

kesimpulan.

Alat-alat yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pada penilaian

ini sesuai dengan data yang ada pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas

Adapun beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur

tingkat likuiditas ini antara lain:

a. Current Ratio = x 100%

Rasio ini menunjukkan sejauhmana aktiva lancar menutupi kewajiban-

kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan

utang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi

kewajiban jangka pendek. (Harahap, 2004:301)
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b. Quick Ratio = x 100%

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid

mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik.

(Harahap, 2004:302)

c. Cash Ratio = x 100%

Rasio ini menunjukkan porsi kas yang dapat menutupi utang lancar.

(Harahap, 2004:302)

2. Rasio solvabilitas

Menurut (Raharjo, 2009:140) Rasio solvabilitas dibagi menjadi 2 antara

lain:

a.  Total Assets to Debts Ratio = x100%

Rasio ini menunjukkan sejauhmana utang dapat ditutupi oleh aktiva

lebih besar rasionya lebih aman. (Harahap, 2004:304)

b. Debt to Equity Ratio = x 100%

Rasio ini menggambarkan sejauhmana modal pemilik dapat menutupi

utang-utang kepada pihak luar. Semakin kecil rasio ini semakin baik.

(Harahap, 2004:303)

3. Rasio rentabilitas

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur rasio

rentabilitas ini antara lain:
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a. Rentabilitas ekonomi = x 100%

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dengan seluruh modal

yang ada di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan. (Raharjo,

2009:141)

b. Rentabilitas Modal Sendiri= x 100%

Rasio ini menunjukkan bagian keuntungan yang berasal dari modal

sendiri, dan sering dipakai oleh para investor dalam pembelian saham

suatu perusahaan. (Raharjo, 2009:142)


