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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pembahasan permasalahan penelitian yaitu “Bagaimana Penentuan Kas 

Optimal Dalam Rangka Menjaga Likuiditas Guna Meningkatkan Profitabilitas Pada 

PT. Rendjani Metalindo Surabaya?”. Peneliti menggunakan jenis penelitian dalam 

penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian deskriptif, dan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, serta metode studi kasus. Penelitian deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 

dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antarfenomena yang diselidiki (Nasir, 2009:54). Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Baik pada 

penelitian kuantitatif maupun kualitatif desainnya sama, yang membedakan adalah 

kemauan dan kepentingan peneliti itu sendiri (Masyhuri & Zainuddin, 2008:13) 

Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk memperoleh 

gambaran yang jelas, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada, sifat dan 

karakter, serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Fenomena yang diteliti dalam 

penelitian ini yaitu mengenai pengaruh kas dalam rangka menjaga tingkat likuiditas 

guna meningkatkan profitabilitas perusahaan  diukur berdasarkan tingkat optimal kas 



35 
 

yang ada di perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan dan analisis kas optimal 

dengan analisa statistik melalui program SPSS. 

 

B. Keterlibatan Peneliti 

Keterlibatan peneliti dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dalam 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitan. 

Peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung guna mendapatkan 

informasi seakurat mungkin, melakukan pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa 

yang berkaitan dengan penelitian. Keterlibatan peneliti dalam penelitian kualitatif 

sangatlah penting, hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif membutuhkan 

informasi yang harus didapatkan oleh peneliti secara langsung. Sehingga menuntut 

peneliti untuk lebih sering berada di lokasi penelitian guna melakukan pengamatan. 

Maka dari itu selama proses penelitian peneliti akan melakukan survei secara 

langsung di PT. Rendjani Metalindo pada bagian keuangan guna memperoleh data-

data dan informasi yang akurat dan faktual kemudian melakukan analisis data 

menggunakan analisis rasio keuangan dan Model Miller Orr untuk menentukan saldo 

kas optimal, kemudian menarik suatu kesimpulan yang dapat digunakan perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah batasan-batasan dalam penelitian, bagian 

ini memaparkan keluasan cakupan dari penelitian yang dilakukan. Keluasan cakupan 

penelitian tersebut dapat dibatasi dengan pembatasan lokasi yang akan diteliti, 
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membatasi banyaknya variabel yang akan dikaji, dan membatasi subjek dari 

penelitian. Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas tentang :  

(1) penentuan kas yang optimal dengan teknik analisis menggunakan model Miller 

dan Orr; (2) pengaruh kas optimal untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. 

 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan 

prosedur penelitian ilmiah pada umumnya, maka prosedur pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

1. Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah faktor yang sangat penting sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. Sumber data penelitian 

terdiri dari: 

a. Data primer (Primary data) 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli atau pertama (tidak melalui perantara) 

dalam hal ini adalah bagian keuangan PT. Rendjani Metalindo Surabaya. 

Data primer khusus dikumpulkan oleh peneliti guna menjawab 

permasalahan penelitian. Data primer yang berasal dari perusahaan ini 

dapat berupa opini subyek baik secara individual ataupun kelompok, yang 

diperoleh dengan menggunakan metode survei pada bagian keuangan 

perusahaan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan mengenai hal 
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yang bersangkutan dengan masalah penelitian. Serta melakukan observasi 

untuk memperoleh data-data dari bagian keuangan perusahaan, observasi 

dilakukan terhadap suatu benda (fisik), dokumen, peristiwa atau kegiatan, 

dalam hal ini adalah gambaran umum perusahaan, laporan anggaran kas, 

laporan keuangan serta dokumen-dokumen lain yang mendukung 

penelitian. 

b. Data Sekunder (Secondary Data) 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara tidak langsung atau melalui media perantara yaitu dengan 

menggunakan dokumen-dokumen dari perusahaan yang kemudian diolah 

lebih lanjut oleh peneliti. Misalnya: Laporan Arus Kas pada akhir periode 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara merekam 

bukti-bukti atau keterangan tertulis yang dimiliki perusahaan sesuai 

dengan tujuan penelitian. Mulai dari laporan keuangan ataupun bukti 

transaksi yang pernah dilakukan. Sifat utama dari data ini adalah tidak 

terbatas ruang dan waktu sehingga memungkinkan peneliti untuk 

mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di masa lampau. 
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b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

menggunakan pertanyaan secara lisan guna memperoleh informasi yang 

diperlukan atau dengan jalan mengadakan komunikasi dengan 

narasumber. Peneliti melakukan sesi wawancara dengan pemilik 

perusahaan mengenai sejarah dari perusahaan dan juga mewawancarai 

bagian keuangan guna memperoleh informasi yang akurat mengenai 

laporan keuangan serta pengelolaan kas yang ada selama ini.  

 

E. Teknik Analisis 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah data-data yang telah 

diperoleh dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, pengamatan, 

dokumen pribadi, catatan yang diperoleh saat berada dilapangan, dokumen resmi, 

gambar foto, dan lain sebagainya. Analisis data adalah suatu kegiatan pengolahan 

data dengan tujuan pemecahan masalah guna memperoleh suatu informasi. Peneliti 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data, yaitu dengan cara 

mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang telah diperoleh dalam bentuk 

simpulan sehingga memberikan keterangan yang benar dan lengkap berkaitan dengan 

penentuan kas optimal dalam rangka menjaga likuiditas terhadap peningkatkan 

profitabilitas pada PT. Rendjani Metalindo Surabaya adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah penelitian, untuk 

memahami latar belakang dan kondisi dari perusahaan PT. Rendjani 

Metalindo Surabaya, serta mengumpulkan data-data keuangan perusahaan 
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yang meliputi neraca dan laporan laba rugi tahun 2010 sampai dengan tahun 

2012 serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Melakukan pengolahan dari data yang telah diperoleh, antara lain mengenai 

kondisi keuangan yang berkaitan dengan kas optimal dan pengaruhnya dalam 

menjaga likuiditas dan meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan dan perhitungan kas optimal. Analisis 

rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas 

dan rasio profitabilitas. Analisis rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar, rasio 

cepat, dan rasio kas. Analisis rasio profitabilitas terdiri dari Return on Assets 

(ROA), Return on Net Worth, dan Net Profit Margin. Peneliti menggunakan 

model Miller-Orr dalam menentukan kas optimal perusahaan. 

3. Membahas dan menganalisa hasil yang telah diperoleh berdasarkan 

perhitungan rasio keuangan yang bersumber dari laporan keuangan 

perusahaan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Untuk pengujian 

statistik syarat uji t berpasangan adalah (r>0,9) ,yang berarti kedua kelompok 

data tersebut saling berkorelasi tinggi jika (r<0,9) maka kedua data tersebut 

tidak memiliki korelasi. Syarat kedua  adalah (p>0,05), artinya "tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara variabel-variabelnya” jika (p<0,05) artinya 

“terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel-variabelnya”. 

4. Menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran terkait dengan 

permasalahan penelitian kepada perusahaan dalam hal ini PT. Rendjani 

Metalindo Surabaya. 


