
BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN  

3.1 Jenis penelitian  

Dalam penelitian dibutuhkan data yang akurat sehingga dalam proses 

menganalisis hasilnya dapat menjawab permasalahan yang sudah dirumusan oleh 

penulis. Menurut supartono (2000) dalam bukunya metode ramalan kuantitatif, 

terdapat dua jenis penelitian (analisis) yaitu; Data kuantitafif adalah data yang 

berbentuk angka, sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau di 

analisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.Dalam 

penelitian ini penulis menganalisis data angka yang bersumber dari data sekunder 

yang terdapat di PT. Cahaya Lestari Teguh Makmur Bandar Lampung.Sesuai 

dengan penjelasan diatas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis 

kuantitatif.Dan untuk jenis penelitian penulis menggunakan jenis penelitian yang 

bersifat evaluasi.Evaluasi pada PT. Cahaya Lestari Teguh Makmur Bandar 

Lampung.Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada bidang pendistribusian 

barang baik makanan mau pun non makanan, dimana penelitian tersebut di 

lakukan secara langsung hal ini dilakukan guna untuk memperoleh data yang 

diperlukan secara rinci dan mudah untuk di pahami.Adapun yang menjadi objek 

dalam penelitian ini adalah Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas 

Perusahan.Yang ada di PT.Cahaya Lestari Teguh Makmur Bandar Lampung. 

3.2 Sumber Data  

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. 

Menurut Etta Mamang Sangadji (2010) Dalam bukunya metodologi penelitian, 

“data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara(di peroleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data sekunder umurnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data documenter) yang di publikasikan maupun tidak di 

publikasikan”. Cara atau metode yang digunakan ialah dengan melihat buku 

indeks, daftar pustaka, referensi, dan literature yang sesuai dengan persoalan yang 



akan diteliti, yaitu berkaitan dengan analisis perputaran persediaan terhadap 

profitabilitas perusahaan distributor pada PT. Cahaya Lestari Teguh Makmur 

Bandar Lampung, periode 2014 sampai dengan 2017: 

3.2.1 Gambaran umum perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, serta data lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

3.2.2 Laporan penjualan ( laporan Keuangan) PT. Cahaya Lestari Teguh 

Makmur Bandar Lampung, Periode 2014 sampai dengan 2017. 

3.2.3 Laporan persediaan barang/stok barang PT.Cahaya Lestari Teguh 

Makmkur Bandar Lampung, periode 2014 sampai 2017. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu: 

3.3.1 Metode penelitian kepustakaan  

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku, 

literature-literatur, dan berhubungan dengan penelitian ini.Hal ini dilakukan 

penulis guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan analisis perputaran 

persediaan terhadap profitabilitas perusahaan pada PT. Cahaya Lestari Teguh 

Makmur dan memperoleh Data-data pendukung yang dapat menjadi tambahan 

dalam penyelesaian penelitian ini. 

 

3.3.2 Metode Penelitian Laporan  

Dalam penelitian ini penulis terjunlangsung kelapangan dan melihat (meneliti) 

bidang yang berkaitan dengan penelitian, dan dilakukan dengan cara 

mendokumentasi atau melihat langsung buku-buku, dan arsip perusahaan yang 

berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, serta 

mengumpulkan data PT.Cahaya Lestari Teguh Makmur Bandar Lampung yang 

berkaitan tetangan perputaran persediaan. 

 

 

 



3.4 Teknis Analisis Data  

Menurut sugiyono (2003) dalam buku metode analisis bisnis, analisis data 

merupakan upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik ata 

sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk 

menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengann penelitian. Dalam penelitian 

ini teknik analisis data yang digunakan penulis menggunakan dua cara teknis 

analisis, yaitu : 

3.4.1 Data kualitatif 

Merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data terutama kegiatan 

atau praktek yang dilakukan dalam objek penelitian dan dibandingkan dengan 

pengukuran atau teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu analisis 

perputaran persediaan terhadap Profitabilitas perusahaan pada PT. Cahaya Lestari 

Teguh Makmur. 

 

3.4.2 Data kuantitatif  

Metode yang digunakan untuk menganalisis data perputaran persediaan terhadap 

profitabilitas perusahaan PT. Cahaya Lestari Teguh Makmur yaitu dengan 

menggunakan rumus perputaran persediaan dan jenis rasio yang terdapat dalam 

rasio profitabilitas, yaitu profit margin on sales, return on investment (ROI), ROI 

dengan pendekataan Du Pont. Dengan analisis kuantitatif, penulisan dapat 

membandingkan hasil analisis dari tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, 

sehinggah perputaran persediaan dapat diketahui pengaruhnya terhadap 

profitabilitas. 

 

Berdasarkan teknik analisis data diatas maka penulisan membuat atau menyusun 

instrument penelitian. Menurut Etta Mamang (2010), dalam bukunya Metodologi 

penelitian. “instrument penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk 

memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah 

penelitian atau mencapai tujuan penelitian. 



“Instrument pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Instrument penelitian sebagai alat bantu dalam 

menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat 

diwujudkan dalam benda, misalnya angket, perangkat tes, pedoman wawancara, 

pedoman observasi, sekala da sebagainya. (Afid Burhanuddin, Pengumpulan data 

dan instrument penelitian 2013). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

pengertian pengumpulan data dan instrument penelitian adalah suatu proses yang 

dilakukan untuk mengungkapkan berbagai fenomena yang terjadi dengan 

menggunakan berbagai cara dan metode agar proses dapat berjalan secara 

sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan. 
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