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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Usaha Kecil Menengah Keripik Tempe Lancar 

Jaya Sanan Kota Malang yang beralamat di Jl. Tumenggung Suryo Kota Malang. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif yang menggambarkan tentang kondisi perusahaan yang 

dalam hal ini usaha kecil menengah keripik tempe Lancar Jaya Sanan Kota 

Malang dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan selama tahun 

2012 sampai tahun 2015 menggunakan analisis rasio keuangan. 

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data 

laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan laba/rugi dan 

neraca pada usahakecil menengah keripik tempe Lancar Jaya Sanan Kota 

Malang tahun 2012 sampai 2015. 

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang di buat oleh usahakecil menengah keripik tempe Lancar 

Jaya Sanan Kota Malang tahun 2012 sampai 2015. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu berupa neraca dan laba rugi pada 

usahakecil menengah keripik tempe Lancar Jaya Sanan Kota Malang tahun 

2012 sampai 2015. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan  pada penelitian ini, peneliti hanya berfokus 

pada beberapa hal yang ada yaitu :  

1. Kinerja keuangan 

Merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada 

suatu periode tertentu baik menyangkut aspek likuiditas, aktivitas, 

solfabilitas dan profitabilitas. 

2. Rasio Keuangan 

Rasio keuangan merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. 

Ada empat jenis rasio keuangan yang digunakan: 

a. Rasio likuiditas: rasio yang mengukur kemampuan perusahaaan 

memenuhi kewajiban jangka pendek yaitu meliputi rasio lancar  

danrasio quick  yang diukur dengan persen (%) 

b. Rasio aktivitas: rasioyang mengukur kemampuan perusahaan 

menggunakan asetnya dengan efisien yang meliputi: 

perputaran piutang, rata-rata umur piutang, perputaran 
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persediaan, rata-rata umur persediaan, perputaran aktiva tetap  

danperputaran total aktiva, yang diukur dengan kali. 

c. Rasio utang/leverage: rasio yangmengukur kemampuan 

perusahaan memenuhi total kewajibannya yang meliputi , yaitu 

meliputi rasio total utang terhadap total aset, timesinterest earned 

(TIE) dan fixed charge coverage, yang diukur dengan persen (%) 

d. Rasio keuntungan/profitabilitas: rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan profitabilitas, yaitu 

meliputi Profit Margin, Return On Asset  danReturn On Equity 

(ROE), yang diukur dengan persen (%) 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan analisis 

rasio keuangan yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Rasio Likuiditas 

1. Rasio lancar = 
            

           
 

2. Rasio quick = 
                      

           
 

b. Rasio Solvabilitas 

1. Rasio Total Utang terhadap Total Aset =  
          

           
 

2. TimesInterest Earned (TIE) = 
                        (    )

     
 

3. Fixed Charge Coverage = 
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c. Rasio Aktivitas  

1. Perputaran Piutang = 
         

       
 

Rata-rata umur piutang = 365/perputaran piutang 

2. Perputaran Persediaan = 
                   

       
 

Rata-rata umur persediaan = 365/perputaran persediaan. 

3. Perputaran Aktiva Tetap =  
         

           
 

4. Perputaran Total Aktiva =   
         

           
 

d. Rasio Profitabilitas 

1. Profit Margin = 
          

         
 

2. Return On Asset = 
          

         
 

3. Return On Equity (ROE) = 
          

          
 

 

G. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dengan menggunakan time series yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas 

Jika RLt ≥ RLt-1, RLt-2, RLt-3, maka kinerja keuangan perusahaan 

dapat dikatakan sehat. 

2. Rasio Solvabilitas 

Jika RSt ≤ RSt-1, RSt-2, RSt-3, maka kinerja keuangan perusahaan 

dapat dikatakan sehat 
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3. Rasio Aktivitas 

Jika RAt ≥ RAt-1, RAt-2, Rat-3, maka kinerja keuangan 

perusahaan dapat dikatakan sehat. 

4. Rasio Profitabilitas 

Jika RPt ≥ RPt-1, RPt-2, RPt-3, maka kinerja keuangan perusahaan 

dapat dikatakan sehat. 

 

 

 

 




