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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Apotek K24 Pugeran Yogyakarta yang terletak 

di Jalan Bantul No. 46B Mantrijeron Daerah Istimewa Yogyakarta 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian studi kasus, yaitu 

jenis penelitian yang berisikan paparan atau data yang relevan dari hasil 

penelitian pada obyek penelitian yang mencoba mengetahui dan 

memecahkan permasalahan yang dihadapi perusahaan. Sedangkan 

prosedur pemecahan masalah pada penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini berdasarkan data yang telah dikumpulkan. 

C. Jenis dan sumber data 

1. Jenis data 

Berdasarkan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, data yang 

diperlukan termasuk data sekunder. Data sekunder adalah data 

berupa angka-angka atau data-data yang dapat di ukur atau dihitung 

secara langsung. Data tersebut berupa laporan keuangan perusahaan 

yang meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode yang 

berakhir tahun 2011 sampai dengan 2014 

 



31 
 

2. Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dari Apotek K24 Pugeran 

Yogyakarta yaitu data yang berupa laporan neraca, laporan laba rugi 

dari tahun 2011 sampai dengan 2014. 

D. Teknik perolehan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini dilaksanakan dengan 

cara meminta beberapa data tertulis perusahaan , yang mendukung dan 

relevan dengan permasalahan penelitian. 

E. Teknik analisis data 

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisis rasio sebagai 

berikut : 

1. Rasio Likuiditas 

Jika rasio likuiditas mengalami kenaikan berarti kondisi perusahaan 

termasuk baik. Tetapi bilamana kondisi nya naik terlalu tinggi juga 

tidak baik karena akan berpengaruh pada profitabilitas disebabkan jika 

nilai rasio terlalu tinggi maka akan terjadi aset yang menganggur. 

Menurut Van Horne :”Sistem Pembelanjaan yang baik Current ratio 

harus berada pada batas 200% dan Quick Ratio berada pada 100%”. 

a. Rasio Lancar (Current Ratio) 
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b. Acid Test Ratio 

      
                      

             
 

2. Rasio Aktivitas 

Jika rasio aktivitas mengalami kenaikan menandakan bahwa kondisi 

perusahaan baik. Yang berarti bahwa aset dapat lebih cepat berputar 

dan meraih laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan 

keseluruhan aset dalam menghasilkan penjualan. Standar rasio 

inventory turnover pada apotek sebesar 15x dalam setahun (Rizqiyah, 

2008) 

a. Total Asset Turn Over (TATO) 

        
                

          
 

b. Inventory Turn Over (ITO) 

       
         

                    
 

3. Rasio Profitabilitas 

Jika nilai rasio profitabilitas naik menandakan bahwa kondisi 

perusahaan baik. Karena semakin besar nilai rasio artinya semakin 

besar laba bersih yang diterima perusahaan. Standar industri rasio 

ROA menurut Kasmir (2008:208) adalah sebesar 30% dimana 

semakin tinggi rasio ini maka semakin baik pula kinerja perusahaan. 

Menurut Hartono (2003) Standar Net Profit Margin adalah 9% . 

a. Return on Asset (ROA) 
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b. Net Profit Margin (NPM)

4. Rasio Solvabilitas

Jika nilai rasio solvabilitas naik menandakan bahwa kondisi

perusahaan tidak baik. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan

perusahaan semakin berisiko. Semakin berisiko, kreditur meminta

imbalan semakin tinggi.

a. Total debt to Total Asset Ratio


