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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan studi deskriptif, yaitu penelitian yang merumuskan dan 

menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas melalui 

pengumpulan, menyusun dan menganalisis data sehingga dapat diketahui 

gambaran umum objek yang diteliti. 

B. Jenis dan Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

laporan keuangan PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk pada tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2015 yang diperoleh langsung dari BEI (Bursa Efek Indonesia) 

(http://www.idx.co.id/). 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan sistem  

dokumentasi, dengan data-data yang diperoleh dari laporan keuangan PT. HM. 

Sampoerna, Tbk. pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 serta data-data yang 

relevan terkait dengan penelitian. 

D. Teknik Analisis Data 

Dari data-data yang terkumpul, maka data tersebut dianalisis agar dapat 

digunakan sebagai alat untuk memecahkan masalah yang diteliti dari peneliti.  

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Menganalisis rasio keuangan : 

a. Menghitung rasio likuiditas yang terdiri dari : 

1) Rasio lancar (current ratio) 

 

2) Rasio cepat (quick ratio) 

 

b. Menghitung rasio aktivitas yang terdiri dari : 

1) Perputaran total aset (total assets turnover) 

 

2) Perputaran  piutang (receivable turn over) 

 

3) Perputaran persediaan (inventory turnover) 

 

c. Menghitung rasio solvabilitas : 

1) Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (total debt to total assets) 

 

 

2) Utang Rasio Total terhadap Ekuitas (total debt to equity) 

 

d. Menghitung rasio profitabilitas yang terdiri dari : 

1) Margin laba bersih (net profit margin) 
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2) Tingkat Pengembalian Investasi (return on invesment-ROI) 

 

3) Tingkat Pengembalian Ekuitas (return on equity-ROE) 

 

2. Menggunakan Analisis Timer Series 

 Analisis Time Series yaitu analisis yang dilakukan dengan cara 

membandingkan rasio-rasio finansial perusahaan dari satu periode ke periode 

lainnya. 

3. Membandingkan masing-masing rasio keuangan perusahaan dengan rata-

rata industri sejenis. 

Tabel 3.1 

Rata-rata industri rokok di BEI 

(pada tahun 2013 sampai 2015)  

Keterangan 
Rata-rata 

Industri 

1. Likuidatas   

a. Rasio Lancar  2.25 kali 

b. Rasio Cepat  0.5 kali 

2. Aktivitas   

a. Perputaran Total asset  1.54 kali 

b. Perputaran Piutang  38.5 kali 

c. Perputaran Persediaan  2.14 kali 

3. Solvabillitas   

a. Total Debt to Total Assets  55.82% 

b. Total Debt to Equity  16.89% 

4. Profitabilitas   

a. Net Profit Margin 5.90% 

b. ROI  9.59% 

c. ROE  4.14% 

 Sumber: data diolah (laporan keuangan) 


