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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara yang digunakan untuk 

mencapai suatu tujuan. Metode penelitian digunakan sebagai pemandu tentang 

langkah-langkah pelaksanaan penelitian. 

3.1  Jenis dan Sifat Penelitian  

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik 

variable yang diteliti dalam suatu situasi. Penelitian jenis ini untuk 

menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari 

perpektif seseorang, organisasi, orientasi industry, atau yang lainnya                

( Uma Sekaran, 2006:158). 

Sifat data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

kuantitatif, Menurut Anto Dajan (1993:17) data kuantitatif adalah data yang 

berupa kumpulan angka-angka hasil observasi atau pengukuran yang dapat 

dinyatakan dalam angka-angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini  berupa 

laporan keuangan PT.Kalbe Farma (Persero), Tbk yang terdaftar di BEI 

selama periode 2008-2012. 
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3.2.  Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah PT Kalbe Farma, Tbk (Persero). Alasan 

mengapa mengambil obyek penelitian ini karena PT Kalbe Farma, Tbk adalah 

salah satu perusahaan yang cukup besar dalam bidang farmasi. Tidak hanya 

dalam bidang farmasi, PT Kalbe Farma, Tbk (Persero) juga masuk di bidang 

Healty milk and drink.  Dengan mencakup beberapa bidang produk 

membuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki penjualan yang tinggi dari 

pada  perusahaan farmasi  yang lain, sehingga tingginya  penjualan 

mempengaruhi modal kerja dari tahun ke tahun. Dan meningkatnya 

penggunaan sumber pembiayaan.  

3.3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian PT. Kalbe Farma, Tbk (Persero)  Jakarta Utara.  

3.4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah skunder. Data skunder adalah 

data yang telah ada dan  tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data 

tersebut dapat diperoleh dari publikasi dokumen yang tersedia, dokumen 

perusahaan, atau situs web perusahaan, Uma Sekaran (2006:76). Menurut Nur 

Indriantoro dan Bambang Supomo (2009: 144) data skunder yaitu data 

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian.  Sumber 

data dalam penelitian ini berasal dari pojok BEI Universitas Brawijaya dan 

website resmi PT Kalbe Farma, Tbk yaitu www.kalbefarma.co.id.  
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3.5. Tekhnik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi. 

Menurut Nur Indriantoro dan bambang Supomo (2009:147) dokumentasi 

merupakan  metode penggumpulan data dengan cara mengamati, mencatat, 

dan memfotokopi dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan 

masalah yang diteliti.  Data penelitian ini berupa laporan keuangan (neraca 

dan laba rugi) PT.Kalbe Farma (Persero), Tbk yang diperoleh di Pojok Bursa 

Efek Indoneia (BEI) Universitas Brawijaya Malang dan data-data yang 

relevan terkait dengan penelitian.  

3.6. Tekhnik Analisa Data 

Agar data yang terkumpul nanti dapat berguna dalam upaya 

memecahkan permasalahan yang diteliti, maka perlu dilakukan analisis atas 

data. Tujuan analisis data adalah untuk mengelola data agar mudah dipahami 

dan dapat di intrepretasikan serta mencerminkan hubungan antara masalah 

yang diteliti. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. Pada 

analisis data kuantitatif ini data yang disajikan dalam bentuk angka-angka 

menurut Sugiyono (2012:13).  

1. Membuat neraca pebandingan untuk mengetahui terjadinya perubahan modal 

kerja. 
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2. Menyusun laporan perubahan modal kerja. 

3. Menyusun laporan sumber dan penggunaan modal kerja 

a. Sumber-sumber modal kerja 

Merupakan perubahan unsur-unsur dari laporan neraca dan laporan laba 

rugi laba yang menyebabkan modal kerja perusahaan bertambah. Unsur-

unsur tersebut meliputi : berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya hutang 

jangka panjang, bertambahnya modal sendiri, dan bertambahnya 

keuntungan dari operasi perusahaan. 

b. Penggunaan modal kerja 

Merupakan perubahan unsur-unsur dari laporan neraca dan laporan laba 

rugi yang menyebabkan modal kerja perusahaan berkurang. Unsur-unsur 

tersebut meliputi : bertambahnya aktiva teta, berkurangnya hutang jangka 

panjang, berkurangnya modal sendiri, adanya pembayaran deviden kas, 

dan adanya kerugian. 

4. Menghitung kebutuhan modal kerja dengan metode perputaran, sebagai 

berikut (Bambang Riyanto:2004): 

   Penjualan Netto 

a. Cash Turnover    =         

                     Kas Rata-rata 

   Penjualan Kredit 

b. Receivable Turnover   =         

                     Piutang  Rata-rata 
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   360 hari 

c. Cash       =         

                           Cash Turnover 

     360 hari 

d. Receivable  Turnover in days =         

                            Receivable Turnover 

e. Lamanya Perputaran Modal Kerja Keseluruhan  

= Lamanya perputaran kas + lamanya perputaran piutang 

f. Kecepatan Perputaran Modal Kerja Keseluruhan 

  360 

    =         

        Lamanya perputaran modal kerja keseluruhan 

 

g. Kebutuhan modal kerja 

 Penjualan Bersih 

    =         

        Kecepatan  perputaran modal kerja keseluruhan 

 

5. Efisiensi Modal Kerja 

   Laba operasi 

a. Operating Profit Margin     =            x 100 % 

            Penjualan  

 

   Laba bersih setelah pajak 

b. Net Profit Margin    =            x 100 % 

             Penjualan  

 

 


