
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kuantitatif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, 

suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kilas 

peristiwa masa sekarang (Nazir, 2003: 54). Penelitian kuantitatif adalah 

penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif 

yang diangkakan (Sugiyono, 2003: 14). 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio-rasio 

kinerja keuangan yang terdiri dari rasio Profit Margin, ROA, ROE, dan NPL. 

Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur berdasarkan Peraturan Deputi 

Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian 

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi 

 

Catatan Rasio (%) 

Profit Margin ≥ 5 

ROA (Return On Asset) ≥ 3 

ROE (Return On Equity) ≥ 3 

NPL (Non Performing Loan) ≤ 5 

 
Sumber: http://www.kemenkeu.go.id  

http://www.kemenkeu.go.id/


B. Variabel Penelitian  

Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, 

atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau 

satu objek dengan objek yang lain (Hatch dan Farhady, 1981). Dalam 

penelitian ini variabel yang digunakan adalah kinerja keuangan BMT dengan 

rasio Profit Margin, ROA, ROE dan NPL. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah BMT Forsitama dan BMT Batik Mataram,  

di mana BMT Forsitama terletak di Jl. Tanjung Tirto, Berbah, Kota 

Yogyakarta, Daerah Istimewa yogyakarta. Sedangkan BMT Batik Mataram 

berpusat di Jl. Kapten Piere Tendean, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Depan Toko Sakola). Waktu penelitian dilakukan pada 

bulan November 2016. 

 

D. Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 2 BMT, yaitu 

BMT Forsitama dan BMT Batik Mataram. Sampel tersebut dipilih 

berdasarkan: 

1. BMT Forsitama dan BMT Batik Mataram sudah berdiri selama lima tahun. 

2. BMT Forsitama dan BMT Batik Mataram menyajikan laporan keuangan 

selam lima tahun berturut-turut dan bersedia mempublikasikan laporan 

keuangannya.   



E. Sumber Data Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

informasi yang relevan dan akurat terkait apa yang akan diteliti oleh peneliti. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan 

laporan keuangan tahunan yaitu selama 5 tahun (laporan neraca, laporan laba-

rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan aktiva produktif) yang diperlukan 

dalam penelitian ini pada BMT Forsitama dan BMT Batik Mataram di 

Yogyakarta. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah soft file, 

literatur, internet, dokumentasi dan pendukung lainnya. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Banyak teknik yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

sebuah penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dokumentasi. Data tersebut diperoleh dengan 

mendokumentasikan laporan keuangan yang ada dalam rapat anggota tahunan 

BMT selama lima tahun. 

 


