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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitianyang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif
dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan
yang tersedia di buku-buku, dan sumber lainnya yang berhubungan denga
penelitian ini yang akan membantu dalam mengolah dan menginterpretasikan
data-data keuangan sebuah UD yang diperoleh.
Penelitian deskritif (Descriptive Research) merupakan penelitian terhadap
masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian
deskriptif adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang
berkaitan dengan current status dari subjek yang diteliti. Tipe penelitian ini
umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok, atau organisasional),
kejadian, atau prosedur (Indriantoro, 2009:26).
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang
perusahaan yang akan dijadikan objek penelitian. Penelitian deskriptif merupakan
penelitian yang hanya terbatas pada usaha mengungkapkan suatu fakta yang
hasilnya difokuskan pada pemberian gambaran obyektif mengenai kondisi
sebenarnya terhadap obyek yang diteliti tanpa menggunakan pengujian hipotesis
dan membuat perbandingan atau menghubungkan variabel yang lain.
Tujuan penulisan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan studi kasus adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis,
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fleksibel, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat atau populasi data
tersebut dengan daerah atau subjek yang relatif sempit.

3.2 Lokasi Penelitian
Penentuan tempat penelitian dilakukan secara sengaja (purposive), yaitu
pada UD. Blitar Buah yang berlokasi di Dsn. Karangsono RT. 003 RW. 004
Kanigoro Blitar. Penentuan tempat dilakukan dengan pertimbangan bahwa UD.
Blitar Buah adalah salah satu suplayer yang berfokus pada pemasaran buahbuahan segar produk lokal dengan akses data yang lebih terbuka untuk melakukan
penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 sampai dengan
bulan Desember 2014.

3.3 Subyek Penelitian
Penelitian ini di lakukan untuk mengamati modal kerja pada UD. Blitar
Buah guna mengukur likuiditas dalam sebuah usaha tersebut. Peneliti mencoba
menghadirkan data secara obyektif sehingga mampu memberikan suatu gambaran
empiris tentang apa yang terjadi di lapangan, dan sebagai subyek penelitian ini
adalah pemilik dari UD. Blitar Buah juga bisa dikatakan sebagai owner dan juga
dari beberapa karyawan yang mungkin telah mengetahui perkembangan usaha ini.

3.4 Data dan Jenis Data
Data adalah sekumpulan fakta yang diperoleh melalui pengamatan
(observasi) langsung atau survei. Pengujian fakta atau data pada dasarnya
merupakan proses untuk: memilih, mengumpulkan, dan menganalisis data, yang
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hasilnya digunakan sebagai dasar (bukti) yang cukup dan representatif untuk
menyusun kesimpulan penelitian. (Indriantoro dan Supomo, 1999: 10)
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan
data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan
oleh peneliti sendiri dari sumber-sumber yang telah ada, misalnya dalam
penelitian ini berupa laporan keuangan usaha dagang yang diperoleh dari laporan
keuangan usaha dagang tersebut. Data primer didapat melalui pengamatan dan
wawancara langsung dengan pihak pengusaha, serta data-data atau dokumendokumen pengusaha.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk
memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 2005:174). Teknik pengumpulan data
merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama
dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik
pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi
standar data yang ditetapkan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara
Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai
kondisi laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja selama
3 bulan pada UD. Blitar Buah. Wawancara dilakukan dengan pemilik
usaha tersebut, beserta karyawan yang bersangkutan dengan usaha tersebut
baik dalam pergudangan maupun dalam manajemen.
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2. Observasi
Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perputaran modal kerja, serta
informasi-informasi lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Observasi
yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum kegiatan
operasional dari UD. Blitar Buah dan melengkapi data dari hasil
wawancara.
Variabel-variabel yang akan diamati diantaranya adalah laporan
keuangan berupa neraca dan juga laporan laba rugi UD. Blitar Buah.
3. Studi Pustaka
Studi pustaka yang dilakukan mengacu pada literatur-literatur yang
dianggap relevan dengan peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan
membaca literatur-literatur, buku-buku mengenai teori permasalahan yang
diteliti dan menggunakan media internet sebagai media pendukung dalam
penelusuran informasi tambahan mengenai teori maupun data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini.
4. Dokumen-dokumen
Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan
dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan perusahaan. Berdasarkan penelitian ini diharapkan
akan memperoleh data mengenai besarnya modal kerja dan besarnya
likuiditas yang dimiliki UD. Blitar Buah, serta informasi-informasi lain
yang diperlukan.
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3.6 Metode Analisa Data
Tujuan analisis data adalah untuk lebih menyederhanakan data sehingga
diperoleh gambaran yang jelas mengenai kejadian yang diteliti. Metode analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Time-series
Analysis. Analisis Time-series Analysis dilakukan dengan mengklasifikasikan,
membandingkan kondisi keuangan satu perusahaan dari satu periode ke periode
lainnya serta menghitung data angka dengan menggunakan rumus-rumus yang
relevan.
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unitunit,menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang tidak dipelajari da
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami sendiri maupun orang lain.
(Sugiyono, 2008:244)
Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis
berdasarkan rasio keuangan yang telah baku. Tujuan analisis data adalah untuk
memudahkan

dalam

memahami

dan

menginterpretasikan

data

serta

mencerminkan hubungan antara masalah yang diteliti. Untuk mencapi tujuan
tersebut, peneliti harus mengumpulkan data, memproses data, menganalisis, dan
menginterpretasikan data. Melakukan analisis pengelolaan modal kerja usaha
dagang yang efektif dengan mengumpulkan dan mengelompokkan data laporan
keuangan berupa Laporan Rugi-Laba dan Neraca bulan Juli-September,
sedangkan proses analisis data dilakukan sebagai berikut:
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1. Melakukan analisis terhadap pengelolaan unsur-unsur pengelolaan modal
kerja yang efektif dengan menggunakan analisis rasio yaitu rasio likuiditas
dan rasio aktivitas:
a). Rasio Likuiditas
1) NWC (Net Working Capital)
Net Working Capital = Aktiva Lancar-Hutang Lancar
2). CR (Current Ratio)

Type equation here.

3). QR (Quick Ratio)

Langkah-langkah dari perhitungan tersebut adalah:
a. Mempertimbangkan kebenaran jawaban dari subjek penelitian.
b. Menghitungjumlah modal kerja yang dimiliki UD. Blitar Buah dengan
rumus-rumus yang tersedia.
c. Interpretasi dari rumus-rumus yang telah dihitung.
2. Mendeskripsikan dan menarik kesimpulan terhadap hasil analisis yang
telah dilakukan untuk mengetahui keefektifan pengelolaan modal kerja
UD. Blitar Buah.

