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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fenomena tertentu 

seperti hubungan kegiatan, sikap, pandangan, proses yang sedang 

berlangsung serta pengaruh suatu fenomena. Digunakannya jenis penelitian 

ini karena akan dilakukan penelitian terkait dengan optimalisasi modal kerja 

perusahaan sektor semen yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan kemudian 

ditarik kesimpulannya (sugiyono 2012:80). Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini adalah perusahaan semen yang listing di Bursa Efek Indonesia, 

yaitu berjumlah enam perusahaan. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono,2012:85). Kriteria sampel yang menjadi 

petimbangan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah: 

1) Perusahaan sektor industri dasar dan kimia sub sektor semen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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2) Perusahaan sektor industri dasar dan kimia sub sektor semen yang listing 

di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2018. 

3) Perusahaan sektor industri dasar dan kimia sub sektor semen yang 

datanya lengkap selama 4 tahun, dari tahun 2015-2018 

Dari kriteria penentuan sampel tersebut maka dari enam perusahaan 

semen yang terdaftar di BEI harus diseleksi berdasarkan kriteria. Apabila 

perusahaan tidak sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan maka 

perusahaan tersebut tidak masuk kategori sampel penelitian. 

Tabel 3.1 Kriteria Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 
Perusahaan sektor industri dasar dan kimia sub sektor 

semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
6 

2 

Perusahaan sektor industri dasar dan kimia sub sektor 

semen yang listing di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2015-2018. 

5 

3 

Perusahaan sektor industri dasar dan kimia sub sektor 

semen yang datanya lengkap selama 4 tahun, dari tahun 

2015-2018 

4 

Jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sampel penelitian 4 

Sumber : https://www.sahamok.com/emiten/sektor-industri-dasar-dan-kimia 

/sub-sektor-semen/  

 Berdasarkan tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian data 

keuangan sektor industri semen yang memenuhi kriteria yaitu 4 (empat) 

perusahaan. Maka peneliti akan meneliti empat perusahaan tersebut untuk 

melihat optimal tidaknya modal kerja yang dimiliki perusahaan. 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Proyeksi atau estimasi aktiva lancar dan penjualan tahun mendatang 

dengan metode pertumbuhan (growth) dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

https://www.sahamok.com/emiten/sektor-industri-dasar-dan-kimia
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a. Peramalan Modal Kerja 

Menghitung pertumbuhan modal kerja  

Pertumbuhan modal kerja           
            

      
        

Menghitung Rata-rata modal kerja  

g rata-rata = 
                                              

                            
 

Menghitung Estimasi nilai modal kerja  

Modal kerja t = nilai modal kerja tahun t -1 (1+g rata-rata) 

b. Peramalan Penjualan 

Menghitung pertumbuhan penjualan Merupakan besarnya tingkat 

pertumbuhan penjualan yang terjadi yang diperoleh dari hasil 

penjualan pada periode sebelumnya. 

Pertumbuhan penjualan tahu   (  ) = 
                        

            
        

Menghitung rata-rata penjualan Besarnya rata-rata penjualan yang 

terjadi untuk periode sebelumnya. 

g rata-rata = 
                                                    

                            
 

Menghitung estimasi nilai penjualan Merupakan besarnya tingkat 

penjualan untuk periode atau tahun yang akan datang. 

Penjualan t = nilai penjualan tahun t -1 (1+g rata-rata) 

2. Perputaran elemen modal kerja dalam kali merupakan perbandingan 

antara penjualan dengan rata-rata setiap elemen modal kerja (kas, 

piutang, dan persediaan) untuk mengetahui berapa kali suatu perusahaan 
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dalam setahun mampu membalikkan atau menerima kembali dana dari 

masing-masing elemen modal kerja (Sartono, 2014;393). 

a. Perputaran Kas 

Perputaran kas merupakan seberapa besar atau berapa kali kas 

mengalami perputaran yang dapat dilihat dari penjualan dengan rata-

rata kas dalam satu periode (pada akhir tahun).  

               
         

             
    

b. Perputaran Piutang  

Seberapa besar atau berapa kali piutang dagang mengalami 

perputaran yang dapat dilihat dari penjualan rata-rata piutang dalam 

satu periode (pada akhir tahun). 

                   
         

                 
    

c. Perputaran Persediaan  

Seberapa besar atau berapa kali persediaan mengalami perputaran 

yang dapat dilihat dari penjualan dengan rata-rata persediaan dalam 

satu periode (pada akhir tahun). 

                      
         

                    
    

3. Periode terikatnya elemen modal kerja dalam satu tahun yang dinyatakan  

dalam satuan hari, dan hasilnya dijumlahkan menjadi periode terikatnya 

modal kerja. Periode elemen modal kerja dalam hari bertujuan untuk 

mengetahui berapa hari dana mengendap pada elemen kas, berapa lama 
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dana dapat tertagih, dan mengetahui pengendapan atau jangka panjang 

tersimpannya bahan mentah di gudang (Sartono, 2014;394). 

a. Kas    = 
Kas Perputaran

360
= ... hari 

b. Piutang     = 
Piutang Perputaran

360
= ... hari 

c. Persediaan =
Persediaan Perputaran

360
= ... hari 

4. Perputaran modal kerja diperoleh dari banyaknya hari dalam satu periode 

dibagi dengan total terikatnya modal kerja dalam hari, hal ini 

menunjukkan berapa kali modal kerja mengalami perputaran (Sartono, 

2014:395) 

                        
   

                                       
    

5. Modal kerja optimal merupakan perhitungan estimasi penjualan yang 

akan datang yang dibagi dengan perputaran modal kerja, untuk 

mengetahui jumlah modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang 

merupakan modal kerja yang optimal bagi perusahaan (Sartono, 

2014;395) 

                    
                         

                      
 

Jika MKr ≠ Mko, maka penggunaan modal kerja perusahaan tidak 

optimal. 

Jika MKr = Mko, maka pengguanaan modal kerja perusahaan optimal. 
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MKO > MKR perusahaan, artinya bahwa modal kerja perlu ditambah, 

sedang penambah tergantung dari besarnya perhitungan MKO. 

MKO < MKR perusahaan, artinya bahwa modal kerja perlu adanya 

pengurangan, sedangkan pengurangan tergantung dari besarnya 

perhitungan MKO. Tingkat toleransi 2,5%. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang bisa dihitung atau diukur secara langsung. 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder 

dimana data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan meliputi 

gambaran umum perusahaan, laporan keuangan tahunan berupa neraca dan 

laba rugi selama 4 tahun terakhir. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

teknik dokumentasi. Dimana peneliti melakukan pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang 

tersimpan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data 

laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode perputara modal kerja dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

1. Menghitung ramalan atau estimasi aktiva lancar dan penjualan 

2. Menghitung perputaran elemen modal kerja dalam kali 

3. Menghitung periode elemen modal kerja dalam hari 

4. Menghitung perputaran modal kerja. 

5. Menghitung modal kerja optimal. 

 


