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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yakni penelitian yang 

mendeskripsikan suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Penelitian 

deskriptif dipusatkan kepada masalah-masalah yang aktual sebagaimana ada pada 

saat ini. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa 

dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus 

terhadap peristiwa tersebut.  

B. Definisi Operasional Variabel  

1. Rasio Likuiditas Keuangan 

Salah satu rasio yang sering digunakan untuk menilai likuiditas adalah 

rasio cakupan kas terhadap hutang lancar (current cash to debt coverage ratio). 

Rasio ini mengindikasikan apakah perusahaan dapat melunasi hutang lancarnya 

dalam tahun tertentu dari operasinya.Semakin tinggi rasio ini, semakin kecil 

kemungkinan perusahaan akan mengalami masalah likuiditas. Rasio likuiditas 

keuangan yang nilainya dibawah 1 mengindikasikan bahwa perusahaan tidak 

dapat memenuhi semua kewajiban lancarnya dari arus kas yang dihasilkan 

secara internal, dilihat dalam presentase. 

2. Rasio Fleksibilitas Keuangan 

Rasio ini menunjukkan ukuran yang lebih bersifat jangka panjang dan 

menyediakan informasi mengenai fleksibilitas keuangan adalah rasio cakupan 
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kas terhadap hutang (cash to debt coverage ratio). Rasio ini mengindikasikan 

kemampuan perusahaan untukmembayar kembali kewajibannya dengan kas 

bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi, tanpa harus melikuidasi aktiva 

yang dipakai dalam operasi. 

Rasio fleksibilitas keuangan yang nilainya dibawah 1 mengindikasikan 

bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya pada 

saat jatuh tempo. Akibatnya, rasio ini menandakan apakah perusahaan dapat 

membayar hutang-hutangnya dan dapat bertahan hidup jika sumberdana 

eksternal terbatas atau terlalu mahal, dilihat dalam presentase. 

3. Rasio Arus Kas Bebas 

Cara yang lebih baik untuk memeriksa fleksibilitas keuangan perusahaan 

adalah mengembangkan analisis arus kas bebas.Rasio arus kas bebas 

merupakan indikator dari kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen 

kas masa depan. Nilai dibawah 1 menggambarkan ketidakmampuan 

perusahaan untuk bertahan dan juga berkembang di masa depan. Tidak seperti 

ukuran-ukuran sebelumnya, rasio ini mengikuti pengeluaran modal dan 

pembayaran dimuka investasi terhadap modal yang berkesinambungan, dilihat 

dalam presentase. 

4. Rasio Kualitas Laba 

Rasio kualitas laba mengukur bagian laba yang berupa kas dengan 

asumsi, semua hal yang lain sama. Rasio Kualitas Laba yang tinggi merupakan 

indikasi bahwa perusahaan tidak menggunakan kebijakan pengakuan 

pendapatan yang lebih agresif untuk meningkatkan laba bersih.Rasio Kualitas 
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laba yang baik apabila berada di atas 1, karena mengindikasikan kemampuan 

yang lebih tinggi dalam mendanai kegiatan operasi dengan menggunakan kas 

masuk dari aktvitas operasi itu sendiri, dilihat dalam presentase. 

5. Rasio Akuisisi Modal 

Rasio akuisisi modal merefleksikan bagian perolehan aset tetapyang 

didanai dengan aktivitas operasi, tanpa perlu berutang kepada pihak eksternal 

atau mendanai dengan ekuitas, atau menjual investasi lain, atau menjual aset 

tetap. Rasio akuisisi modal diperoleh melalui membagikan arus kas masuk 

yang diperoleh dari aktivitas operasi dengan kas yang dibayarkan untuk 

perolehan aset tetap.  

Rasio Akuisisi di atas 1 adalah rasio yang baik, karena menunjukkan 

rendahnya ketergantungan pada pendanaan eksternal untuk ekspansi 

perusahaansaat ini dan di masa yang akan datang. Ini menguntungkan 

perusahaan, karena memberi peluang bagi perusahaan untuk akuisisi, 

menghindari biaya atas tambahan utang, dan mengurangi resiko kebangkrutan 

yang bermasalah dari tambahan leverage, dilihat dalam presentase. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan bersifat kuantitatif dan sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berisi laporan kuangan 

perusahaan Berlina Tbk dengan periode penelitian empat tahun terakhir yang 

diperoleh dari internet resmi (www.idx.co.id) Bursa Efek Indonesia (BEI). Data 

laporan keuangan perusahaan Berlina Tbk periode 2012-2015. 

 

http://www.idx.co.id/
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D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data-data sekunder yang diperlukan yakni 

data laporan keuangan untuk melakukan analisis pada perusahaan Berlina Tbk 

periode empat tahun terakhir yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metodecross section dan time seriesdari analisis 

rasio keuangan melalui suatu analisis yang memadukan berbagai macam informasi 

keuangan yang ada.Analisis rasio laporan arus kas digunakan untuk mengetahui 

posisi keuangan pada perusahaan,maka diperoleh angka perhitungan rasio-rasio 

selama empat tahun, yaitu tahun 2012-2015 sebagai berikut: 

1. Rasio cakupan kas terhadap hutang lancar =

Kas bersih dari aktivitas operasi

Hutang lancar rata − rata
𝑥100 

2. Rasio cakupan kas terhadap total hutang =

Kas bersih dari aktivitas operasi

Total kewajiban rata − rata
𝑥100 

1. Arus kas bebas =

Kas bersih dari aktivitas operasi −
pembayaran deviden − pengeluaran modal

Kewajiban lancar
𝑥100 

2. Kualitas laba =

Kas bersih dari aktivitas operasi

Laba bersih
𝑥100 
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3. Akuisisi modal = 

Kas bersih dari aktivitas operasi

Kas yang dibayarkan untuk perolehan aset tetap
𝑥100 

F. Uji Hipotesis 

1. Uji Hipotesis Time series 

a. Kinerja keuangan menurut rasio likuiditas keuangan yang nilai RKt > 

RKt-1 baik, karena diindikasikan perusahaan dapat memenuhi semua 

kewajiban lancarnya. 

b. Kinerja keuangan menurut rasio fleksibilitas keuangan yang nilai RKt > 

RKt-1 perusahaan dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. 

c. Kinerja keuangan menurut rasio arus kas bebas yang nilai RKt > RKt-1 

perusahaan mampu untuk bertahan dan juga berkembang di masa depan. 

d. Kinerja keuangan rasio kualitas laba yang nilaiRKt > RKt-1 diindikasikan 

perusahaan mampu mendanai kegiatan operasi dengan menggunakan kas 

masuk dari aktivitas operasi itu sendiri. 

e. Kinerja keuangan rasio akuisisi modal yang nilai RKt > RKt-1 menunjukkan 

rendahnya ketergantungan pada pendanaan eksternal untuk ekspansi 

perusahaan saat ini dan masa depan. 

2. Uji Hipotesis Cross Section 

a. Kinerja keuangan menurut rasio likuiditas keuangan yang dikatakanbaik 

jika nilainya lebih dari atau samadengan rata-rata industri rasio likuiditas 

yang bergerak pada bidang yang sama. 
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b. Kinerja keuangan menurut rasio fleksibilitas keuangan yang dikatakan 

baik jika nilainya lebih dari atau sama dengan rata-rata industri rasio 

fleksibilitas yang bergerak pada bidang yang sama. 

c. Kinerja keuangan menurut rasio arus kas bebas dikatakan baik jika 

nilainya lebih dari atau sama dengan rata-rata indutri rasio arus kas bebas 

yang bergerak pada bidang yang sama. 

d. Kinerja keuangan rasio kualitas laba yang dikatakan baik jika nilainya 

lebih dari atau sama dengan rata-rata industri rasio kualitas laba yang 

bergerak pada bidang yang sama. 

e. Kinerja keuangan rasio akuisisi modal yang dikatakan baik jika nilainya 

lebih dari atau sama dengan rata-rata indutri rasio akuisisi modal yang 

bergerak pada bidang yang sama.   




