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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

menjelaskan suatu keadaan terkait dengan  variabel yang dapat dijelakan      

baik dengan angka maupun kata-kata. Ulum (2016), penelitian deskriptif 

adalah jenis penelitian yang meiliki tujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan saja tanpa dilihan hubungan dan perbandingan antara 

beberapa variabel. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data   

kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau data 

yang dapat dihitung serta dapat dianalisis secara sistematis dan      

merupakan hasil dari pengukuran dan dari hasil perhitungan. Data 

kuantitatif dalam penelitian ini adalah angka-angka yang terdapat dalam 

laporan keuangan dan laporan arus kas pada perusahaan PT. Eka Bangun 

Nagari 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data 

yang secara tidak langsung diperoleh atau berasal dari media perantara    

atau sejenisnya. Dalam penelitian ini data yang di ambil berupa data   
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laporan keuangan perusahaan yang diperoleh langsung dari PT. Eka  

Bangun Nagari. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian ini adalah : 

1. Studi dokumentasi, adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui 

dokumen-dokumen laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya 

dari perusahaan dan digunakan untuk memperoleh data yag sudah diolah 

oleh peneliti terdahulu.  

2. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi yang tepat dari narasumber terpercaya secara langsung. 

Wawancara yang dilakukan terkait dengan penerapan akuntansi dan 

informasi-informasi lainnya yang dapat membantu proses penelitian. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Alwi (1993 : 109), untuk mengetahui sejauh mana kondisi finansial 

perusahaan saat ini maka diperlukan adanya evaluasi. Dalam hal ini ada dua 

model evaluasi finansial yang dapat memberikan gambaran tentang sejauh 

mana kondisi perusahaan pada saat ini, yaitu analisis trend dan analisis     

rasio. 

Untuk mengetahui arus kas perusahaan menggunakan analisis trend, 

yaitu analisis perkembangan rasio finansial perusahaan dalam beberapa  

tahun yang dinyatakan dalam prosentase. Analisis trend yaitu perbandingan     
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antara suatu rasio saat sekarang dengan rasio yang sama pada waktu yang 

lampau, analisis ini sering disebut sebagai analisis historis (Historical 

Analysis). 

Sedangkan untuk mengukur likuiditas perusahaan PT. Eka Bangun 

Nagari menggunakan rasio arus kas, yaitu rasio arus kas operasi (ako) ,   

rasio cakupan kas terhadap bunga (ckb) dan rasio kecukupan arus kas   

(kak). Analisis rasio adalah cara untuk menganalisis dengan      

menggunakan perhitungan-perhitingan perbandingan atas data kuantitatif 

yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba-rugi. Pada dasarnya 

perhitungan rasio-rasio keungan yaitu untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan di masa lalu, saat ini, dan beberapa kemungkinan di masa  

depan.  
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