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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. Tiga Pilar Sejahtera 

Food, Tbk yang tercatat di bursa efek Indonesia pada tahun 2012-2015. 

Sifat penelitian ini bertujuan menggambarkan sesuatu yang dianalisis, 

diklasifikasikan selanjutnya diinterprestasikan. 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

 Suatu variabel merupakan segala sesuatu yang akan menjadi obyek 

pengamatan dalam penelitin yang didasarkan atas sifat yang diamati. 

Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini:  

1. Sumber-sumber modal kerja 

 Merupakan berubahan unsur-unsur dari laporan neraca dan 

laporan laba-rugi 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 (Riyanto, 

2001:353). 

 Pada umumnya sumber modal kerja suatu perusahaan menurut 

Munawir (2007:120) dapat berasal dari:  
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a. Hasil operasi perusahaan  

 Jumlah laba bersih yang nampak dalam laporan rugi laba 

ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, jumlah ini menunjukan 

jumlah modal kerja yang berasal dari hasil operasi perusahaan. 

Dengan adanya keuntungan atau laba dari perusahaan, dan apabila 

laba tersebut tidak diambil oleh pemilik perusahaan, maka laba 

tersebut akan menambah modal perusahaan yang bersangkutan. 

b. Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka 

pendek) 

 Surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan untuk jangka 

pendek adalah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual 

dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Adanya 

penjualan surat berharga ini menyebabkan terjadinya perubahan 

dalam unsur modal kerja yaitu dari bentuk surat berharga berubah 

menjadi uang kas. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan surat 

berharga ini merupakan suatu sumber untuk bertambahnya modal 

kerja. 

c. Penjualan aktiva tidak lancar 

 Sumber lain yang dapat menambah modal kerja adalah 

hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang dan aktiva 

tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. 

Perubahan dari aktiva ini menjadi kas atau piutang akan 
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menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan 

tersebut. 

d. Penjualan saham atau obligasi 

 Menambah dana atau modal kerja yang dibutuhkan, 

perusahaan juga dapat mengadakan emisi saham baru atau meminta 

kepada para pemilik perusahaan untuk menambah modalnya, 

disamping itu perusahaan dapat juga mengeluarkan obligasi dalam 

bentuk hutang jangka panjang lainnya guna memenuhi kebutuhan 

modal kerjanya. 

2. 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 tetap, berkurangnya 

hutang jangka panjang, berkurangnya modal sendiri, adanya pembayaran 

deviden kas, dan adanya kerugian dalam operasi perusahaan (Riyanto, 

2010:353). 

  Sedangkan penggunaan-penggunaan aktiva lancar yang 

mengakibatkan turunnya modal kerja menurut Munawir (2014:124) 

adalah sebagai berikut: 

a. Pembayaran biaya atau ongkos-ongkos operasi perusahaan, meliputi 

pembayaran upah, gaji, pembelian bahan atau barang dagangan, 

supplies kantor dan pembayaran biaya-biaya lainnya. 
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b. Kerugian-kerugian yang diderita oleh perusahaan karena adanya 

penjualan surat berharga atau effek, maupun kerugian isidentil 

lainnya.  

c. Adanya pembentukan dana atau pemisahan aktiva lancar untuk 

tujuan-tujuan tertentu dalam jangka panjang, misalnya dana 

pelunasan obligasi, dana pensiun pegawai, dana ekspansi ataupun 

dana-dana lainnya. 

d. Adanya penambahan atau pembelian aktiva tetap, investasi jangka 

panjang, atau aktiva tidak lancar lainnya yang mengakibatkan 

berkurangnya aktiva lancar atau timbulnya hutang lancar yang 

berakibat berkurangnya modal kerja. 

e. Pembayaran hutang-hutang jangka panjang yang meliputi hutang 

hipotik, hutang obligasi maupun bentuk hutang jangka panjang 

lainnya, serta penarikan atau pembelian kembali (untuk sementara 

maupun untuk seterusnya) saham perusahaan yang beredar atau 

adanya penurunan hutang jangka panjang diimbangi berkurangnya 

aktiva lancar. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis 

data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang terbentuk angka atau 

bilangan. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

yang berupa laporan neraca dan perhitungan laba rugi pada PT. Tiga Pilar 
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Sejahtera Food, Tbk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 

2012-2015. 

 Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang 

merupakan sumber data penelitian  secara tidak langsung melalui media 

perantara (dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini 

diperoleh dari laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu laporan keuangan 4 tahunan dari 

tahun 2012-2015. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan untuk 

mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi 

maupun kelembagaan (Sanusi 2011:114). Teknik dalam penelitian ini 

berupa sejarah singkat dan laporan keuangan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, 

Tbk. 

 

E. Teknik  Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu 

teknik dengan cara mengumpulkan data, mendeskripsikan dan menjelaskan 

data-data tersebut. 
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 Adapun langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut: 

Analisis untuk menentukan sumber dan penggunaan modal kerja 

Tabel 3.1 Neraca Perbandingan 

Keterangan 31 desember Perubahan 

Tahun A Tahun B 

Kas dan setara kas Rp. Rp. Rp. 

Piutang Dagang Rp. Rp. Rp. 

Piutang wesel Rp. Rp. Rp. 

Persediaan Rp. Rp. Rp. 

Persekot Biaya Rp. Rp. Rp. 

Tanah  Rp. Rp. Rp. 

Gedung  Rp. Rp. Rp. 

Alat Kantor Rp. Rp. Rp. 

Jumlah  Rp. Rp. Rp. 

Cadangan Penyusutan Gedung    

Cadangan Penyusutan Alat Kantor    

Hutang Dagang Rp. Rp. Rp. 

Hutang Wesel Rp. Rp. Rp. 

Hutang Gaji    

Hutang Obligasi Rp. Rp. Rp. 

Modal Saham Rp. Rp. Rp. 

Modal Yang Ditahan    

Jumlah Rp. Rp. Rp. 

Sumber : Munawir (hal:130) 

 

Supaya dapat menganalisa atau menentukan besarnya perubahan 

modal kerja baik secara total atau masing-masing pos unsur modal kerja, 

serta untuk mengetahui sumber-sumber dan penggunaan modal kerja 

selama periode yang bersangkutan, maka diperlukan data tentang Neraca 

yang diperbandingkan antara dua saat tertentu, misalnya Neraca per 31 

Desember tahun A dengan Neraca per 31 Desember tahun B, serta 

informasi-informasi lainnya sehubungan dengan data keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. 
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Tabel 3.2 Laporan Perubahan Modal Kerja 

Keterangan 31 desember Perubahan 

Tahun A Tahun B D K 

Kas dan setara kas Rp. Rp. Rp. Rp. 

Piutang usaha Rp. Rp. Rp. Rp. 

Piutang pihak ketiga Rp. Rp. Rp. Rp. 

Piutang lain-lain Rp. Rp. Rp. Rp. 

Persediaan Rp. Rp. Rp. Rp. 

     

     

Hutang bank jangka 

pendek 

Rp. Rp. Rp. Rp. 

Hutang usaha Rp. Rp. Rp. Rp. 

Hutang pajak Rp. Rp. Rp. Rp. 

Hutang Obligasi Rp. Rp. Rp. Rp. 

Jumlah Rp. Rp. Rp. Rp. 

Sumber : Munawir (hal:131) 

  Laporan perubahan modal kerja adalah untuk mengetahui sebab-

sebab terjadinya perubahan modal kerja selama periode yang 

bersangkutan. Informasi tentang sumber dan penggunaan modal kerja ini 

sangat penting tidak hanya bagi manajemen perusahaan, tetapi juga 

sangat berguna bagi para bankers atau kreditor jangka pendek. Karena 

dengan mengetahui sumber dan penggunaan modal kerja perusahaan 

yang bersangkutan akan dapat mengelola modal kerjanya dan dapat 

digunakan sebagai dasar penilaian kebijakan manajemen dalam 

mengelola modal kerjanya, atau digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan oleh bankers atau kreditor. 

  Pada tabel 3.3 digunakan untuk menganalisa perubahan yang 

terjadi pada pos-pos sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja 

untuk menentukan alasan atau sebab perubahan tersebut dan menentukan 

pengaruh perubahan tersebut terhadap modal kerja: apakah merupakan 
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sumber, penggunaan atau tak mempunyai pengaruh sama sekali. Supaya 

dalam sumber modal kerja dan dalam penggunaan modal kerja dapat 

diketahui apakah mengalami penurunan atau kenaikan dalam modal 

kerja. 

Tabel 3.3: Sumber Modal Kerja 

Sumber Modal Kerja Dari Operasi  A B 

1.  cadangan aset pajak Rp. Rp. 

2.  akum. Penyusutan Rp. Rp. 

3.  cadangan beban Rp. Rp. 

4.  cadangan imbalan Rp. Rp. 

Jumlah Sumber Modal Kerja Rp. Rp. 

   

Penggunaan Modal Kerja   

1.  pembelian aset tetap Rp. Rp. 

2.  uang muka pembelian Rp. Rp. 

3.  liabilitas  Rp. Rp. 

4.  hutang obligasi Rp. Rp. 

Jumlah Penggunaan Modal Kerja Rp. Rp. 

   

Kenaikan/ Penurunan Modal Kerja   

   

Sumber: (hal: 131) 

  Pada tabel 3.4 setelah digunakan untuk disusun Laporan sumber 

dan penggunaan modal kerja maka bagian pertama dari laporan 

perubahan modal kerja yaitu mengenai perubahan maing-masing pos 

unsur modal kerja dan perubahan modal kerja secara total diambilkan 

dari dua kolom terakhir dalam laporan sumber dan penggunaan modal 

kerja tersebut, sedangkan data sumber dan penggunaan modal kerja 

diambil dari kolom “sumber dan penggunaan modal kerja”. 
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Tabel 3.4: Laporan sumber dan penggunaan modal kerja 

Keterangan 31 Desember Perubahan Sumber dan 

Penggunaan 

Modal kerja 

Tahun 

A 

tahun 

B 

D K Sumber Penggun

aan 

Naik Turun 

Kas dan 

setara kas 

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 

Piutang 

usaha 

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 

Piutang lain-

lain 

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 

Persediaan Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 

Aset pajak 

tangguhan 

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 

Aset tetap Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 

Beban 

tangguhan 

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 

Jumlah Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 

Sumber: munawir (hal: 134) 


