
46 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Rumah Sakit Umum Puri Asih Salatiga 

yang terletak di Jalan Jendral Sudirman 169 Salatiga. 

B. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan data – data yang ada dan permasalahan yang akan 

dikaji maka jenis penelitiannya adalah penelitian studi kasus, yang bertujuan 

memaparkan dan menggambarkan permasalahan yang akan diteliti pada 

objek penelitian. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang bersumber dari 

Rumah Sakit Puri Asih Salatiga yang langsung dapat digunakan tanpa diolah 

terlebih dahulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang 

berupa laporan neraca dan laporan laba rugi dari tahun 2013 sampai dengan 

tahun 2015. 

D. Teknik Perolehan Data 

Teknik perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen – 

dokumen yang ada, sehingga dapat diperoleh data yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknis analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif yaitu analisis yang dinyatakan dalam bentuk perhitungan – 
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perhitungan dengan menggunakan  analisis rasio keuangan yang disesuaikan 

dengan tujuan dan kebutuhan penelitian, maka peneliti menggunakan analisis 

rasio keuangan sebagai berikut :  

1. Rasio Likuiditas 

Dilihat dari metode Time Series, jika Rasio Likuiditas perusahaan 

mengalami peningkatan maka perusahaan dapat dikatakan berada dalam 

kondisi yang baik, sebaliknya jika mengalami penurunan maka perusahaan 

berada dalam kondisi yang tidak baik.  

a) Current Ratio 

           

             
 

 

b) Quick Ratio 

                      

             
 

 

2. Rasio Aktivitas 

Dilihat dari metode Time Series, jika Rasio Aktivitas perusahaan 

mengalami peningkatan maka perusahaan dapat dikatakan berada dalam 

kondisi yang baik dan mampu mempertahankan kemampuannya 

mengelola aset perusahaan 

a) Total Asset Turn Over 

          

           
 

 

b) Inventory Turn Over 
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c) Fixed Asset Turn Over

3. Rasio Solvabilitas

Dilihat dari metode Time Series, jika Rasio Solvabilitas perusahaan

mengalami peningkatan maka perusahaan dapat dikatakan berada dalam

kondisi yang buruk karena semakin tinggi rasio solvabilitas maka semakin

tinggi resiko hutang yang dimiliki perusahaan.

a) Total Debt to Total Asset Ratio

b) Total Debt to Equity Ratio

4. Rasio Profitabilitas

Dilihat dari metode Time Series, jika Rasio Profitabilitas perusahaan

mengalami peningkatan maka perusahaan dapat dikatakan berada dalam

kondisi yang baik, sebaliknya jika mengalami penurunan maka perusahaan

berada dalam kondisi yang buruk.

a) Profit Margin

b) Return on Investment (ROI)


