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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus itu sendiri adalah 

suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu perusahaan dengan melakukan 

penelitian terhadap obyek penelitian yang dipilih dan mendapatkan keterangan 

selengkapnya kemudian dianalisis dan mencoba memberikan alternatif 

pemecahannya. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari obyek secara 

langsung atau data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain 

yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Data tersebut berupa laporan keuangan 

PT. Anak Laut yang meliputi neraca dan laporan laba rugi atau yang biasa 

disebut sebagai laporan perhitungan sisa hasil usaha. Selain itu juga data 

mengenai struktur kepengurusan yang ada di PT. Anak Laut. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi. 

Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan 

pencatatan dari dokumen-dokumen yang ada di perusahaan. Misalnya berupa 
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arsip, laporan keuangan, tabel, daftar-daftar, keterangan dari pihak manajemen 

yang bersangkutan tentang profil perusahaan. 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah: rasio likuiditas, rasio leverage, 

rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Analisis tersebut dibagi dalam beberapa 

rumus yang terdiri dari: 

1. Rasio Likuiditas 

a. 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 x 100% 

b. Acid  Test Ratio = 
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟−𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 x 100% 

2. Rasio Leverage 

a. Debt Ratio =
Total  Hutang

Total Aset
 

b. Time Interest Earned Ratio=
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎
 x 1 kali 

3. Rasio Aktivitas 

a. Perputaran Piutang =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
 

b. Periode Pengumpulan Piutang = 
360

𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
 

c. Perputaran Persediaan = 
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
 x 1 kali 

d. Perputaran Aset Tetap  = 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 x 1 kali 

e. Perputaran Total Aset = 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 x 1 kali 
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4. Rasio Profitabilitas 

a. Gross Profit Margin = 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛−𝐻𝑃𝑃

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

b. 𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 x 100% 

c. Return on Invesment = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 x 100% 

d. 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 x 100% 




