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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif 

terhadap fenomena tertentu, yang menggambarkan secara umum mengenai 

fenomena yang diteliti melalui laporan keuangan PT. Martina Berto Tbk. 

(MBTO) pada periode tahun 2010-2016. Sifat penelitian ini bertujuan 

menggambarkan sesuatu yang dianalisis, diklasifikasikan selanjutnya 

diinterprestasikan. 

B. Definisi Operasional Variabel 

 Suatu variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi objek 

pengamatan dalam penelitian yang didasarkan atas sifat yang diamati. 

Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini : 

1. Sumber modal kerja  

Merupakan segala unsur yang mengakibatkan berkurangnya aktiva 

tetap, bertambahnya aktiva lancar, hutang lancar. Sumber modal kerja 

bisa didapat dari hasil operasi perusahaan, penjualan surat berharga, 

penjualan aktiva tidak lancar dan penjualan saham atau obligasi. 

2. Penggunaan modal kerja 

Penggunaan modal kerja menyebabkan perubahan atau penurunan 

aktiva lancar tetapi tidak selalu diikuti dengan perubahan modal kerja 

perusahaan. 
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C. Jenis Data dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam uraian ini adalah jenis 

data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka 

yang menunjukan jumlah atau banyaknya sesuatu. Data kuantitatif dalam 

penelitian ini adalah laporan keuangan yang berupa laporan keuangan 

perusahaan (neraca dan laporan laba rugi) pada PT. Martina Berto Tbk. 

(MBTO) selama periode tahun 2010-2016. 

Sumber data dalam penelititan ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh tidak langsung atau melalui perantara (dicatat dan diolah 

oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan 

keuangan PT. Martina Berto Tbk. (MBTO) periode tahun 2010-2016. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah 

suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan data-data yang 

ada didalam dokumentasi instansi. Dokumen yang didapatkan dari laporan 

keuangan PT. Martina Berto Tbk. (MBTO) periode tahun 2010-2016. 

E. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu 

teknik dengan cara mengumpulkan data, mendeskripsikan dan 

menjelaskan data-data tersebut. Adapun langkah-langkah analisis adalah 

sebagai berikut: 

1. Analisis untuk menentukan sumber dan penggunakan modal kerja. 
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a. Membuat neraca perbandingan untuk mengetahui terjadinya 

perubahan modal kerja 

 
31 Desember Perubahan 

Tahun A Tahun B Naik Turun 

Aktiva     

Passiva     

Sumber : Munawir (2014 : 130) 

b. Membuat kertas kerja atau work sheet laporan sumber dan 

penggunaan modal kerja. Kertas kerja dibuat apabila pos-pos 

dalam laporan keuangan berjumlah banyak, sehingga perubahan-

perubahan yang terjadi dalam masing-masing pos dapat dengan 

mudah dianalisa dan ditentukan bagaimana pengaruh perubahan 

terhadap modal kerja. 

 31 Desember Perubahan Modal Kerja 

Sumber dan 

Penggunaan Modal 

Kerja 

 
Tahun 

A 

Tahun 

B 
D K Naik Turun Sumber Penggunaan 

Aktiva         

         

Passiva         

         

Kenaikan Modal Kerja     

Sumber : Munawir (2014 : 134) 

c. Menyusun perubahan modal kerja untuk mengetahui (naik, 

turunnya) setiap elemen aktiva lancar, hutang lancar dan perubahan 

modal kerja. 

 
31 Desember Modal kerja 

Tahun A Tahun B Naik Turun 

Aktiva     

     

Passiva     

Kenaikan modal kerja   

Sumber : Munawir (2014 : 131) 
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d. Menganalisis sumber-sumber dan penggunaan modal kerja.

Laporan ini menggambarkan darimana sumber-sumber modal kerja

diperoleh serta penggunaan dari modal kerja tersebut.

Sumber Penggunaan 

Saham Biasa 

Saham Prioritas 

Laba Penjualan efek 

Hutang Obligasi 

HUtang Operasi 

Deviden 

Perabotan Kantor 

Pembelian Tanah 

Pembelian Bangunan 

Pembelian Mesin 

Pembelian Kendaraan 

Total Total 

Kenaikan Modal Kerja 

Sumber : Munawir (2014 : 152) 




