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BAB III 

Objek Dan Metodologi Penelitian 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian yang 

dimaksud untuk memahami fenomena tantang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara 

holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah. (Moleong: 2005). 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana cara 

penggunaan modal kerja pada CV. ALPAN TONDON PERKASA.  

B. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek Penelitian inipenulis mengambil lokasi pada perusahaan 

CV. Alpan Tondon Perkasa. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan 

yang bergerak dibidang supllier kayu acasia mangium. Lokasinya terletak 

di jalan lintas Muara Enim – Prambumulih. Desa Dalam. Kec. Belimbing. 

Kab. Muara enim . telp. 081367558803 Belimbing 31353. 

C. Metode Penelitian 

1. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilik i 

oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi 

yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili 

populasinya. Sampel yang dijadikan bahan penelitian adalah 2 

karyawan masing-masing bagian keuangan dan teknis lapangan CV. 

ALPAN TONDON PERKASA yang diambil secara acak. 

2. Sumber data 

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang 

membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang 

menunjukan suatu fakta (Riduwan: 2009). Sumber penelitian ini 

didapat dari 2 data yaitu data primer dan data sekunder yang didapat 

langsung dari objek penilitian. 
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a. Data Primer, merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh 

sendiri oleh organisasi yang menggunakan atau merbitkan data 

tersebut, dalam penelitian ini diperoleh data primer dari CV. 

ALPAN TONDON PERKASA. 

b. Data Sekunder, merupakan data yang bisa kita ambil dimana saja 

misalnya dari pihak yang terhubung langsung atau pihak yang 

mengerti tentang objek yang kita teliti dan dapat juga dari 

mengutip berbagai buku yang berhubungan dengan objek peneliti. 

3. Studi Pustaka 

 Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan yang dilakukan 

oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, 

liflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Buku 

tersebut dianggap sebagai sumbeer data yang akan diolah dan 

analasis seperti banyak dilakukan oleh ahli sejarah, sastra dan 

bahasa. (Danial A.R: 2009). Penelitian yang dilakukan dengan cara 

menelaah dan membandingkan sumber kepustakaanuntuk 

memperoleh data yang bersifat teoritis. Disamping itu dengan 

menggunakan studi pustaka penulis dapat memperoleh informasi 

tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, sehingga pekerjaan 

peneliti tidak merupakan duplikasi. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan di 

lapangan untuk mencari data yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. Metode yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi,  menurut (Riduwan: 2004) metode observasi 

merupakan tekhnik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek peneliti untuk melihat lebih 

dekatkegiatan yang dilakukan oleh CV. ALPAN TONDON 

PERKASA sehingga peneliti dapat menganalisa apa saja masalah 

serta kendala yang dihadapai oleh CV ketika mengelola 

penggunaan modal kerjaselama 1 minggu pada tanggal 15 Juli – 

21 Juli. 
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b. Metode Wawancara, menurut (Lexy J. Moleong: 1991) wawancara 

dengan tujuan percakapan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan 

responden secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh 

informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang bisa 

menjelaskan masalah penelitian. 

c. Metode Dokumentasi, menurut (Satori: 2012) catatan kejadian 

yang sudah lampauyang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan 

dan karya bentuk. Peneliti dapat mengetahui bagaimana CV. 

ALPAN TONDON PERKASA dapat mengelola penggunaan modal 

kerja nya dengan baik dan benar.( Satori:2012) 

E. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

data berdasarkan teori (Sugiyono: 2013) yang dipadukan dengan 

pendekatan agar dapat diselaraskan dengan pengelolaan data yang 

bersifat spiritual. 

Semua data yang diperoleh dari metode diatas akan dilakukan 

analisis untuk dipilih mana data yang lebih akurat dan bisa dijadikan 

bahan penelitian. Data yang sudah dianalisis disusun dengan baik 

agar mudah dipahami dengan baik oleh peneliti maupun oleh pihak 

pembaca, sehingga dari penyusunan data tersebut peneliti dapat 

melakukan analisa data dengan baik dan benar. 

F. Metode Pengolahaan Data  

Data yang diolah oleh penulis bersumber dari rumus rasio 

keuangan, yaitu rasio likuiditas dan aktivitas. Rumusnya sebagai 

berikut: 

1. Rasio Likuiditas 

a. Rasio Lancar 

 

 

 

 

Keterangan: 

Current Asset  = Aset lancar 

Current Liabilities = Utang lancar 

  Current Assets 

   Current Liabilities 
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b. Rasio Cepat 

 

 

 

 

Keterangan: 

   Current Asset  = Aset lancar 

   Current Laibilities = Utang lancar 

Inventory   = Persedian 

2. Rasio Aktivitas 

a. Rasio Inventory Turnover 

 

 

 

 

Keterangan: 

Cost of Good Sold = Harga Pokok Penjualan 

Average Inventory = Rata-rata Persediaan 

 

 

 

b. Fixed Assets Turnover 

 

 

 

Keterangan: 

Sales   = Penjualan 

Fixed Asset Net = Aktiva Tetap Net”. (Sugiyono:2013) 

 

 

 

 

 

 

Current Assets - Inventories 

   Current Liabilities 

Cost of Good Sold 

Average Inventory 

Sales 

Fixed Asset-net 




