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Bab III 

Metode Penelitian 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang diteliti adalah 18 perusahaan sektor pertambangan 

batu bara yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015.   

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif, yaitu gambaran berisi angka-angka yang diperoleh dari perusahaan. 

Data kuantitatif yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan. 

Jenis data yang digunakan data sekunder, yaitu data berupa laporan 

keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. 

Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa laporan keuangan perusahaan 

batubara yang listing di BEI bersumber dari situs resmi www.idx.co.id serta 

informasi lain yang bersumber dari literatur dan informasi lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

3.3 Teknik Perolehan Data 

Teknik perolehan data adalah metode yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

perolehan data berupa dokumentasi, yaitu salah satu metode untuk mengumpulkan 
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data dengan cara menyalin, mengkutip dari catatan berupa dokumen laporan 

keuangan tahun 2013-2015 serta bukti yang terkait dengan data penelitian. 

 

3.4 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah : 

1. Menghitung rasio keuangan perusahaan dengan menggunakan : 

A. Rasio Likuiditas 

a. Rumus current ratio =
𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
 

b. Rumus quick ratio =
𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟−𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛

𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘
 

B. Rasio Solvabilitas 

a. Rumus debt to total assets ratio =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

b. Rumus debt to equity ratio =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

C. Rasio Profiabilitas 

a. Rumus return on investment (ROI) =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

b. Rumus return on equity (ROE) =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

D. Rasio Aktivitas 

a. Rumus total assets turn over =
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

b. Rumus fixed assets turn over =
𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑎𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝
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E. Rasio Pasar 

a. Rumus price earning ratio =
ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

b. Rumus dividend yield ratio =
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚

ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

2. Analisis hasil rasio dan standar penilaian rasio: 

2.1 Rasio Likuiditas 

a. Current Ratio   = >2 kali (sehat) 

b. Quick Ratio   = >1 kali (sehat) 

2.2 Rasio Solvabilitas 

a. Debt to Total Assets Ratio = <0,35 kali (sehat)  

b. Debt to Equity Ratio  = <0,90 kali (sehat) 

2.3 Rasio Profitabilitas 

a. Return on Investment  = >0,30 kali (sehat) 

b. Return on Equity   = >0,40 kali (sehat) 

2.4 Rasio Aktivitas 

a. Total Assets Turn Over  = >2 kali (sehat) 

b. Fixed Assets Turn Over  = >5 kali (sehat) 

2.5 Rasio Pasar 

a. Price Earning Ratio  = >79,11 kali (sehat) 

b. Dividend Yield Ratio  = <5,24 kali (sehat) 

Sumber standar penilaian rasio diambil dari buku “Analisis 

Laporan Keuangan” yang ditulis oleh Hery pada tahun 2016. 

3. Menyimpulkan hasil kinerja keuangan perusahaan. 


