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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian  

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Manajer Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari Banjarmasin. 

2. Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian adalah laporan 

keuangan yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan modal kerja pada 

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari 

Banjarmasin.  

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota dan pengurus Koperasi 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari Banjarmasin. 

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan koperasi beberapa 

tahun sebelumnya yaitu selama tahun 2018-2019. 
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B. Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi 

atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta. 

Data yang digunakan penelitian ini adalah:  

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian dalam hal ini adalah Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari Banjarmasin. Data ini 

memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan 

pemahaman sendiri oleh peneliti, yaitu data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan karyawan koperasi bagian akuntansi 

b. Data sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari bahan- 

bahan yang tersedia di buku-buku, laporan keuangan pada koperasi, 

jurnal dan sumber kepustakaan lainnya yang mendukung pembahasan 

dalam penelitian ini 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Informan, yaitu anggota atau pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syariah Pegawai UIN Antasari Banjarmasin 
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b. Dokumentasi, yaitu seluruh dokumen yang berkaitan dengan penelitian 

seperti Laporan Keuangan tahun sebelumnya 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan 

sistematis atas masalah-masalah yang diteliti 

b. Wawancara (interview), yaitu dengan mengajukan pertanyaan 

langsung kepada informan dan informasi tentang penelitian ini, 

sehingga diperoleh data-data yang diperlukan penulis 

c. Dokumentasi, yaitu Laporan Keuangan Koperasi terkait dengan 

permasalahan yang diteliti. 

 

C. Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan data: 

1. Editing, yaitu penulis melakukan penelitian kembali terhadap data yang 

diperoleh dalam upaya untuk mengetahui kelengkapan dan kelayakan data 

yang dijadikan laporan hasil penelitian untuk diadakan proses analisis 

2. Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah 

dihimpun dalam uraian yang sistematis. 
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D. Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis horizontal dengan 

menggunakan teknik analisis sumber dan penggunaan data, dalam mengetahui 

sumber penggunaan modal kerja koperasi. Yaitu analisis laporan keuangan yang 

dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan dan membandingkan antara 

satu dengan yang lain, dengan menunjukkan informasi keuangan atau data 

lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit.  

Tujuan analisis perbandingan ini adalah untuk mengetahui perubahan-

perubahan berupa kenaikan atau penurunan akun-akun laporan keuangan atau 

data lainnya dalam tiga periode yang dibandingkan, dalam hal ini laporan 

keuangan (neraca) pada tahun 2018 dan 2019. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif. Yaitu analisis yang dilakukan melalui perhitungan dengan 

menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data 

yang dianalisis dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif 

kualitatif ini dimaksud untuk menguraikan atau memaparkan hasil penelitian 

untuk kemudian diadakan interprestasi berdasarkan landasan teori yang telah 

disusun.  
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E. Prosedur Penelitian 

 Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan, penulis 

menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:  

1. Mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari 

wawancara terhadap responden dan dokumentasi 

2. Mengklarifikasikan materi data, langkah ini digunakan untuk memilih 

data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

Mengklarifikasi materi data dilakukan dengan mengelompokkan data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi 

3. Pengolahan data dan analisis data, setelah data terkumpul selanjutnya 

tinggal diolah dan dianalisis, kemudian dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing dalam rangka perbaikan dan kesempurnaannya dapat 

diketahui 

4. Penyusunan laporan, pada tahap ini penulis menyusun hasil penulisan 

yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan.  

  


