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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah alat untuk memecahkan masalah yang akan 

diteliti. Suharsimi Arikunto (2006:23) mengatakan bahwasanya metode 

merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

penelitiannya. Sedangkan menurut Sugiono (2008:2), metode penelitian 

merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap 

segala permasalahannya. Didalam yang dilakukan dikenal adanya beberapa 

macam teori untuk menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap 

permasalahan tertentu, mengikat bahwa tidak setiap permasalahan yang dikaitkan 

dengan kemampuan si peneliti. Biaya dan lokasi dapat diselesaikan dengan 

sembarangan metode peneliti. Dengan adanya pertimbangan tersebut oleh peneliti 

hal ini akan dibahas secara khusus pada bagiannya. 

Metode  penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif  menurut Hikmat (2012:45) metode yang dapat menetapkan semua 

aturan pengumpulan dan anlisis data sebelumnya. Mereka sudah mengetahui 

verifikasi hipotensis yang akan diuji dan dapat mengembangkan instrumen  yang 

cocok dengan variabel tertentu.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yakni di PT. 

BPRS Berkah Dana Fadhillah Cabang Air Tiris. Yang terletak di Jl. Raya 

Pekanbaru-Bangkinang Km. 50 Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar-
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Riau. Penulis merasa penelitian yang diteliti dalam hal pengaruh perputan modal 

kerja, perputaran kas, pembiayaan terhadap tingkat rentabilitas perusahaan sangat 

cocok penulis laksanakan langsung dilapangan yakni langsung di PT. BPRS 

Berkah Dana Fadhillah Cabang Air Tiris. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu: 

1. Sumber data primer menurut Husein Umar (2005:42) yaitu data yang penulis 

peroleh dari objek penelitian. Data jenis ini diperoleh dari observasi, 

wawancara, dan konsultasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.  

2. Sumber data sekunder yaitu data-data yang penulis peroleh dari buku-buku 

dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Berupa data 

laporan keuangan triwulan PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris. 

Khususnya laporan aktiva, pasiva, laporan laba rugi serta data pendukung 

lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2012:117) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkann oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan triwulan PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Air Tiris dari mulai 

beroperasi hingga sekarang. Yakni dari tahun 1996 hingga 2016. 
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2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2012:118) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan PT. BPRS Berkah Dana 

Fadhillah periode Maret 2009-Juni 2016 yang berjumlah 30 sampel. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini sepenuhnya bersifat field research, oleh karena itu langkah 

pertama yang harus penyusun lakukan adalah mengumpulkan data primer 

khususnya data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Karena 

penelitian ini murni bersifat penelitian lapangan, maka penyusun menggunakan 

metode:  

a. Observasi, adalah pengamatan terhadap objek-objek yang dapat dijadikan 

sebagai sumber masalah. Sedangkan menurut Margono (2007:134) observasi 

diartikan sebagai  pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian
.
 Selain itu juga metode ini menjadi 

awal bagi penyusun untuk mengamati dan meneliti fenomena-fenomena, 

fakta-fakta yang akan diteliti.  

b. Wawancara, merupakan tanya jawab penelitian dengan orang-orang yang 

relevan untuk dijadikan sebagai sumber data. Selain itu juga, wawancara 

diartikan tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang 

dilakukan secara langsung. Adapun pengambilan data dengan metode ini 

dilalui dengan proses tanya jawab, yang dilakukan secara sistematis dan 
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berdasarkan pada tujuan penelitian. Model metode ini dihadiri oleh dua orang 

atau lebih secara fisik dalam proses tanya jawab. Dengan kata lain, agar data 

penelitian ini dapat diperoleh secara lengkap dan sempurna, maka penyusun 

akan mengadakan wawancara langsung dengan bagian keuangan dan Direktur 

Utama PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Cabang Air Tiris.  

F. Defenisi Operasional Variabel 

Sesuai dengan judul proposal skripsi yang dipilih yaitu pengaruh 

perputaran modal kerja, perputaran kas, pembiayaan terhadap rentabilitas 

ekonomi pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah Cabang Air Tiris, maka penulis 

mencoba mencari pengaruh anatara suatu variabel dengan variabel lainnya dalam 

hubungan sebab akibat. Variabel yang mempengaruhi variabel lainnya disebut 

variabel bebas (Independent), sedangkan variabel yang dipengaruhi variabel bebas 

disebut variabel tidak bebas (Dependent). Sesuai dengan hipotesis yang diajukan 

diatas, maka penulis membatasi penelitian memiliki dua variabel: 

1. Variabel independent / variabel X:  

Menurut Bambang (2012:67) variabel bebas (independent variable) adalah 

suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel terikatnya. Keberadaan 

variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan 

terjadinya fokus atau topik penelitian. 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

a) Perputaran modal kerja (X1). 

Yaitu (working capital turn over) dimulai dari saat kas diinvestasikan 

dalam komponen – komponen modal kerja sampai kembali kembali lagi 
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menjadi kas. Kegiatan perputaran ini dinamakan lingkaran modal kerja. 

Makin pendek periode perputaran modal kerja berarti makin cepat 

perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya (turn – over rate).  

Menurut Wild dan Hasley (2005) “modal kerja merupakan ukuran 

likuiditas yang banyak digunakan. Modal kerja adalah selisih aktiva lancar 

setelah dikurangi kewajiban lancar”. Menurut Riyanto (2008:335) rumus 

yang digunakan untuk mencari perputaran modal kerja adalah : 

Perputaran modal kerja = 
         

            
x1waktu 

b) Perputaran Kas (X2) 

Yaitu menunjukkan berapa kali uang kas berputar dalam satu periode (1 

tahun), uang kas disini adalah uang dan surat berharga lainnya yang 

disertakan dengan kas yang dapat diuangkan dengan segera. Menurut 

Kasmir (2008:48) dengan menggunakan rumus: 

Perputaran kas = 
                

             
          

Penjualan yang dimaksud adalah penjualan bersih, rata-rata kas 

merupakan hasil dari saldo kas awal ditambah salso kas akhir perusahaan 

dibagi dua. 

c) Pembiayaan (X3) 

Yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung ivestasi yang telah 

direncanakan. Rumus pembiayaan menurut Sagita (2010:90) dapat 

digunakan:  

Pembiayaan= piutang murabahah+piutang salam+piutang istishna+piutang 

qardh+pembiayaan+ijarah 
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2. Variabel dependent / variabel Y: 

Menurut Bambang (2012:67) variabel terikat (dependent variable) adalah 

variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan 

variabel ini sebagai variabel yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah: 

a) Return On Asset (ROA)  

yaitu pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan jumlah aktiva yang 

tersedia didalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik 

keadaan suatu perusahaan. Return On Asset dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Retun On Asset= 
     

            
 X 100% 

 

Berdasarkan uraian diatas, lebih jelasnya dapat dilihat pada  tabel defenisi 

operasional dibawah ini: 

Tabel 3.1 

Defenisi Operasional 

Variabel Defenisi Operasional Rumus Skala 

Perputaran 

modal kerja 

(X1) 

perputaran modal kerja 

(working capital turn 

over) dimulai dari saat kas 

diinvestasikan dalam 

komponen – komponen 

modal kerja sampai 

kembali kembali lagi 

menjadi kas. 

(Harahap:2008) 

         

            
x1kali Rasio 

Perputaran 

kas (X2) 

Menunjukkan berapa kali 

uang kas berputar dalam 

satu periode (1 tahun), 

uang kas disini adalah 

                

             
        Rasio 
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uang dan surat berharga 

lainnya yang disertakan 

dengan kas yang dapat 

diuangkan dengan segera. 

(Agus Harjito:2005) 

Pembiayaan 

(X3) 

Penyediaan uang 

atau tagihan atau yang 

dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan 

persetujuan atau 

kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi 

hutangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan 

pemberian sejumlah 

imbalan atau bagi hasil. 

(Sumar’in:2008) 

Pembiayaan= piutang 

murabahah+piutang 

salam+piutang 

istishna+piutang 

qardh+pembiayaan+ij

arah 

 

Rasio 

Return On 

Asset (ROA) 

Y 

Rasio yang 

menggambarkan 

kemampuan bank dalam 

mengelola dana yang 

diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva yang 

menghasilkan 

keuntungan. 

(Kasmir:2008) 

     

            
 X 100%  

 

Rasio 

 

G. Metode Analisa Data 

 Berdasarkan judul yakni pengaruh perputaran modal kerja, perputaran kas, 

pembiayaan terhadap tingkat rentabilitas pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhillah 

Cabang Air Tiris, dan untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh yang 

ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, memerlukan 

teknis analisis data. 

 



33 
 

1.Teknik Analisa  

a. Analisis Deskripsi 

Pada penelitian ini statistik deskriptif diperlukan untuk mengetahui 

gambaran dari data yang akan digunakan. 

b. Uji Normalitas Data 

Menurut Ghozali (2005:28-30) Uji normalitas data adalah langkah awal 

yang harus dilakukan untuk setiap analisis Multivariate. Pengujian normalitas 

penelitian ini dilakukan pada model regresi yaitu dengan pengujian analisis grafik 

dengan menggunakan normal probability plot. Dimana jika data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal.  

c. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi akan menghasilkan estimator tidak biasa jika memenuhi 

asumsi klasik yaitu bebas multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 

Jika asumsi klasik tidak terpenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan 

model menjadi tidak efisien. 

Maksud dan tujuan dilakukannya pengujian terhadap penyimpangan 

asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah model regresi yang diperoleh 

mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak. Apabila model regresi yang 

diperoleh mengalami penyimpangan terhadap salah satu asumsi klasik yang 

diujikan, maka persamaan regresi yang diperoleh tersebut tidak efisien untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian yang berupa sampel ke populasi karena akan 
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terjadi bias yang artinya hasil penelitian bukan semata pengaruhdari variabel 

variabel yang diteliti tetapi ada faktor pengganggu lainnya yang ikut 

mempengaruhinya. 

d. Pengajuan Hipotesis 

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis regresi linear berganda, maka 

terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis. Dalam analisis regresi penulis  

menggunakan tiga pengujian yaitu secara menyeluruh atau simultan (Uji F), 

koefisien determinasi (R²) dan secara parsial (Uji t). 

1. Uji F, digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan 

regresi. Pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai probabilitas 

yang didapatkan dari hasil pengolahan data melalui program SPSS 

statistic parametrik sebagai berikut: 

- Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

- Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

2. Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa 

besar variasi dalam variabel bebas mampu menjelaskan bersama-sama 

variabel terikat atau seberapa baik model regresi yang telah dibuat 

tersebut cocok dengan data yang ada. Semakin besar koefisien 

determinasinya, maka semakin baik variabel bebas dalam menjelaskan 

varibel terikat (Simamora, 2007:281). Untuk mengetahui variabel 

bebas mana yang paling berpengaruh terhadap variabel terikatnya 

dapat dilihat dari koefisien korelasi parsialnya. Variabel bebas yang 
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saling berpengaruh terhadap variabel terikat dilihat dari koefisien 

korelasi parsial yang paling besar. Nilai koefisien determinasi akan 

berkisar 0 sampai 1, apabila nilai koefisien determinasi = 1 

menunjukkan 100% total variasi diterangkan oleh varian persamaan 

regresi, atau variabel bebas mampu menerangkan variabel Y sebesar 

100%. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi = 0 menunjukkan 

bahwa tidak ada total varian yang diterangkan oleh varian bebas. 

3. Uji t, Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel 

independent secara individual dalam menerangkan variabel dependent. 

Pengambilan keputusan uji t juga didasarkan pada nilai probabilitas 

yang diperoleh dari hasil pengolahan data melalui program SPSS 

statistic parametric. (Santoso, 2004:168). 

Ketentuan dalam dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

- Jika probabilitas <5% Ho ditolah dan Ha diterima 

- Jika probabilitas >5% Ho diterima dan Ha ditolak 

4. Analisis regresi linear berganda (Multivariate Regression) merupakan 

suatu model dimana variable terikat tergantung dua atau lebih variable 

bebas. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh 

lebih dari satu variable bebas terhadap variabel terikat. Persamaan 

regresi linear berganda dapat dinyatakan dengan fungsi persamaan 

linear sebagai berikut: 

Y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + e 

Dimana: 
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Y   = Rentabilitas (ROA) 

a   = Kontanta 

b1, b2, b3 = Koefisien Regresi Parsial. 

X1  = Perputaran Modal Kerja 

X2  = Perputaran kas 

X3  = Pembiayaan  

e  =  variabel Pengganggu 

 


