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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah perusahaan yang go public bergerak di bidang 

industri manufaktur kecantikan (kosmetik). 

B. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah perusahaan kosmetik yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari enam perusahaan yaitu, PT. Akasha Wira 

International Tbk, (d.h Ades Water Indonesia Tbk), PT. Kino Indonesia Tbk, PT. 

Martina Berto Tbk, PT. Mustika Ratu Tbk, PT. Mandom Indonesia Tbk, PT. 

Unilever Indonesia Tbk. 

Untuk sampel penelitian yang menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang kosmetik dengan 

kriteria yaitu perusahaan kosmetik yang mempublikasikan laporan keuangan di 

BEI selama tahun 2014 sampai 2016. 

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan 

latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang di teliti. 

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder 

yaitu laporan keuangan perusahaan kosmetik yang ada di BEI melalui 

(www.idx.com) berupa neraca dan laporan laba / rugi pada periode 2014 sampai 

dengan 2016. 

http://www.idx.com/
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan 

cara mengumpulkan dan menganalisis laporan keuangan perusahaan kosmetik 

yang terdaftar di BEI. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yaitu dengan cara menganalisis rasio keuangan 

dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Menghitung rasio likuiditas yang terdiri dari : 

a. Rasio lancar 

Aset Lancar 

Rasio Lancar = ------------------- X 100%   

Hutang Lancar 

b. Rasio cepat 

Aset Lancar – Persediaan 

Rasio Cepat=  ------------------------------------ X 100% 

Hutang lancar 

 

2. Menghitung rasio aktivitas yang terdiri dari : 

a. Perputaran asset tetap 

Penjualan 

Perputaran Aset Tetap = ------------------- X 1 

Aset Tetap 

 

b. Rata-rata umur piutang 

Piutang 

Rata-Rata Umur Piutang  = ----------------------------  

Penjualan / 365 Hari 

 

c. Perputaran total aset 

Penjualan 

Perputara Total Aset = --------------------- X 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Total Aset 
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3. Menghitung rasio solvabilitas 

Total Hutang 

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset = --------------------- X 100% 

       Total Aset 

4. Menghitung rasio profitabilitas yang terdiri dari : 

a. Profit Margin 

Laba Bersih 

Profit Margin = ------------------ X 100% 

Penjualan 

 

b. Return On Total Aset (ROA) 

Laba Bersih 

ROA = ------------------ X 100% 

Total Aset 

c. Return on Equity (ROE) 

Laba Bersih 

ROE = -------------------- X 100% 

Ekuitas 

5. Dalam Bursa Efek Indonesia tidak adanya ketetapan untuk standar industri 

yang baik sehingga peneliti melakukan analisis dan pembahasan kinerja 

keuangan dari hasil perhitungan rasio keuangan dan membandingkan nilai 

rasio tersebut dengan standar rata-rata industri yang ditentukan oleh penulis 

yang didapat dari rata-rata nilai rasio keseluruhan perusahaan. Perusahaan 

dikatakan baik jika nilai rasio keuangannya diatas nilai rata-rata industri, dan 

sebaliknya perusahaan dikatakan kurang baik jika nilai rasionya dibawah nilai 

rata-rata industri. 

 

 


