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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

  Sebelum melakukan penelitian harus diketahui penelitian yang bagaimana 

dilakukan, sehingga akan memudahkan untuk menentukan jalan pemecahannya. 

Dalam menyusun penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif yang sering disebut sebagai noneksperimen, 

dikatakan demikian karena penelitian ini seseorang yang meneliti tidak 

melakukan manipulasi  dan juga selalu mengutamakan fakta, sehingga peneliti ini 

murni menjelaskan dan menggambarkannya.  dan cenderung menggunakan 

analisis dengan menggunakan data kuantitatif , yaitu data laporan keuangan tahun 

2017  dan tahun 2018 dan data atas laporan keuangan CU Mandiri kota 

Probolinggo. 

3.2  Obyek Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah KSP Credit Union Mandiri Probolinggo 

dengan mengambil data objek penelitian secara langsung ketempat tersebut. 

Penelitian ini dimulai pada bulan oktober 2019. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian kali ini ialah documenter, dimana data yang 

digunakan berupa laporan keuangan perusahaan CU Mandiri kota Probolinggo. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Martono 

(2016:87) teknik dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan 

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

• Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memperoleh berbagai informasi 

sebanyak-banyaknya untuk dijadikan sebagai dasar teori dan acuan untuk 

mengolah data, dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan mengkaji 

literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal makalah dan penelitian-penelitian 
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terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis juga berusaha 

mengumpulkan, mempelajari dan menelaah data-data sekunder yang berhubungan 

dengan objek yang akan diteliti. 

• Riset Internet (Online Research) 

Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memperoleh berbagai informasi 

tambahan sebagai reverensi penulis 

3.4 Jenis Data dan Sumber Data  

• Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitin ini yaitu data kuantitatif, 

yaitu data yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang di 

angkakan. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan CU Mandiri Probolinggo tahun 2017 dan 2018, serta 

data lain yang berbentuk angka. 

 

• Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder merupakan sumber data peneliti yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yaitu berupa 

laporan keuangan CU Mandiri. 

  Metode Analisis Data 

.Analisis rasio keuangan 

3.5.1  Rasio Likuiditas 

a. Current Ratio 

Current Ratio = 
aktiva lancar  x 

100% hutang lancar  

   

b. Cash Ratio 

 

Cash Ratio = 
Kas x 

100% hutang lancar 
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3.5.2  Rasio Solvabilitas 

a. Rasio total Aset atas Hutang (Total Asset to Debt Ratio) 

Total Asset to Debt 

Ratio = 

Total Aset  x 

100% Total Kewajiban  

 b. Rasio Modal Sendiri atas Hutang (Total Equity to Debt Ratio) 

Debt to equity 

ratio = 

ekuitas  
x 100 % 

Total kewajiban 

. 

3.5.3 Rasio Provitabilitas 

a. ROE 

ROE (Return On Equity) 

= 

SHU sebelum pajak 
x 100 % 

ekuitas 

 

b. Net Profit Margin 

Net Profit Margin = 

SHU sebelum 

pajak 
x 100 

% 
total pendapatan 
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