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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut 

Sulistyo Basuki, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mencoba mencari 

penjelasan yang tepat dan cukup dari  semua aktifitas, obyek, proses dan  manusia. 

Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta, identifikasi dan meramalkan 

hubungan dalam dan antara variabel. 

Arikunto (2010) menyatakan penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data 

berdasarkan faktor- faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, 

kemudian menganalisa faktor- faktor tersebut untuk dicari peranannya. 

Dalam penelitian ini desain metode yang digunakan adalah analisis kualitatif 

yaitu merangkum sejumlah data besar yang masih mentah menjadi informasi yang 

dapat diinterpretasikan. Data yang dimaksud adalah hasil wawancara mendalam 

dengan pemustaka  

3.2 Objek Penelitian  

Sugiono (2009) menyatakan objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa objek penelitian 

merupakan sesuatu hal yang akan diteliti dengan mendapatlan data untuk tujuan 

tertentu dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. 



30 
 

 Objek dalam penelitian ini adalah Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) dibawah 

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Karangwaru Yogyakarta. 

3.3 Variabel Penelitian 

Berdasarkan masalah yang diteliti oleh penulis maka variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu : 

1. Variabel Dependen (variabel terikat) atau (Y) 

Yaitu variabel yang mempunyai ketergantungan antara variabel yang 

satu dengan variabel yang lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah Kinerja keuangan UPK. 

2. Variabel Independen (variabel bebas) atau (X) 

Yaitu variabel yang tidak tergantung atau terikat dengan variabel lainnya. 

Adapun yang dijadikan variabel independen dalam penelitian ini adalah : 

Cost Coverage (CCr), Return On Investment (ROI), Loans at Risk (LAR) 

dan Portofolio at Risk (PAR). 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

3.4.1. Variabel Dependen (variabel terikat) (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja keuangan 

UPK. Untuk penilaian kinerja keuangan dilakukan pada UPK (unit 

pengelola keuangan) yang merupakan unit kegiatan yang bertanggung jawab 

dalam perguliran dana. 

3.4.2. Variabel Independen (variabel bebas) (X) 

Variabel Independen (variabel bebas) (X). Yang menjadi variabel 

independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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a). Cost Coverage (CCr) 

Cost Coverage merupakan kemampuan UPK untuk menutup 

seluruh biaya dengan pendapatan yang diperoleh. Angka ini di peroleh 

dari hasil membandingkan antara seluruh pendapatan yang diperoleh 

dari UPK dengan seluruh biaya yang dikeluarkan UPK. . Dirumuskan 

sebagai berikut :  

 

Total Pendapatan UPK 

CCr  =     

 Total Biaya UPK 

 

b). Return On Investment (ROI) 

Kemampuan UPK untuk menghasilkan laba dari modal yang 

digunakan untuk pinjaman bergulir. Angka ini diperoleh dari hasil 

membandingkan antara laba yang diperoleh UPK dengan modal yang 

digunakan untuk pinjaman bergulir. Dirumuskan sebagai berikut :  

  Laba Bersih 

ROI =  

  Modal Investasi  

c). Loans at Risk (LAR)  

Indikator yang menunjukkan berapa persen (%) pinjaman 

yang tertunggak. Angka ini diperoleh dari hasil membandingkan 

antara jumlah KSM yang menunggak ≥ 3  dengan total KSM yang aktif. 
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. Dirumuskan sebagai berikut :  

 

 Jumlah KSM Menunggak ≥ 3 

Loan at Risk = 

      Jumlah KSM Peminjam  

 

d). Portofolio at Risk (PAR) 

Indikator yang menunjukkan  berapa  persen (%)  pinjaman  

yang tertunggak. Angka ini d i p e r o l e h  dari hasil membandingkan 

antara jumlah pinjaman yang tertunggak ≥ 3 bulan dengan total realisasi 

saldo pinjaman di UPK. 

  Pinjaman Tertunggak ≥ 3 

DTA =    

  Realisasi Saldo Pinjaman 

 

3.5 Jenis dan Metode Pengumpulan Data  

3.5.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

meliputi laporan keuangan Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) . Laporan keuangan 

tersebut terdiri dari laporan laba rugi dan neraca sebagai tolak ukur kinerja UPK. Data 

laporan keuangan tersebut diperoleh dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 

Kelurahan Karangwaru Yogyakarta. 
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3.5.2 Metode Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan data 

– data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode sebagai berikut : 

 

a). Observasi 

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat 

penelitian. Peneliti mengamati  

 

b). Wawancara 

Menurut Moleong dalam buku Haris Herdiansyah yang berjudul Metode 

Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial (2012 :118), wawancara adalah 

percakapan yang dilakukan oleh dua pihak. Yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan berkenan dengan 

kegiatan UPK (Unit Pengelolaan Keuangan) Kelurahan Hasil wawancara 

digunakan peneliti sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.  

 

c). Metode Dokumentasi 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data 

dengan cara mencari dokumen- dokumen yang terkait dengan penelitian. 

Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa gambar, daftar anggota, daftar 

koleksi , dan dokumen lainnya yang dapat membantu mempercepat proses 

penelitian. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat terhadap 

kinerja keuangan Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) yang sudah ada di Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM) kelurahan Karangwaru dan data ini yang digunakan 

sebagai variabel dalam penelitian. Serta mewawancarai anggota BKM Kelurahan 

Karangwaru sebagai pengawas kinerja UPK. 

3.6 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Unit Pengelolaan 

Keuangan (UPK) di bawah 45 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), namun penulis 

hanya mengambil 1 sampel UPK di bawah BKM Kelurahan Karangwaru. Sampel 

diambil dengan cara menggunakan metode purposive sampling yaitu Pengambilan 

sampel berdasarkan pemilihan. Peneliti membuat kriteria tertentu siapa yang dijadikan 

sebagai bahan informasi..  

Kriteria sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) telah berjalan selama 1 tahun. Karena 

peneliti akan meneliti laporan keuangan UPK dalam kurun waktu 1 tahun. 

b. Menetapkan kriteria untuk kinerja memuaskan dan kinerja minimal yang 

transparan. Dalam hal ini rasio CCr, ROI, PAR dan LAR sebagai indikator 

utama untuk melihat kinerja pinjaman bergulir. Kinerja pinjaman bergulir 

dapat dikatakan memuaskan apabila, rasio biaya pendapatan (CCr) > 125 %, 

hasil investasi (ROI) > 10 %, peminjam beresiko (LAR) < 10 % dan pinjaman 

beresiko <10 %. 

c. UPK memiliki semua data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
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3.7 Metode Analisis Data 

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data 

yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan 

analisis deskritif kualitatif yaitu dengan cara data yag diperoleh dari hasil wawancara 

dengan informan dideskritifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian 

adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah 

penelitian.  

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. 

Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkip hasil wawancara dengan cara 

memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata- kata yang sesuai 

dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara ke 

dalam transkip, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu 

mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang 

tidak diperlukan. 

Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung 

jawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeplorasikan masalah 

yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. 

Menurut Sugiyono (2012) Upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian 

adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Perpanjangan pengamatan 

Peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk 

mengetahui kebenaran data yang diperoleh maupun menemukan data baru. 

b. Meningkatkan ketekunan 
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Melakukan pengamatan secara lebih cermat. Dengan meningkatakan 

ketekunan, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang 

ditemukan benar atau salah. 

c. Triangulasi 

Pengecekan data sebagai sebagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. 

d. Analisis kasus negatif 

Peneliti mencara data yang berbeda dengan data yang ditemukan. 

Apabila tidak ada data yang berbeda maka data yang ditemukan sudah dapat 

dipercaya. 

e. Menggunakan bahan referensi 

Bahan referensi yang dimaksud adalah sebagai pendukung data yang 

ditemukan, sebagai contoh  data hasil wawancara perlu didukung adanya 

rekaman wawancara. 

f. Menggunakan member check 

Mengadakan kesepakatan dengan informan bahwa data yang telah 

diterima sudah sesuai dengan hasil wawancara. Apabila data sudah benar maka 

data sudah dianggap valid, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan 

pemberi data agar penafsiran akan data yang diperoleh dapat disepakati. 

 

 

 


