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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa penelitian 

deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan 

objek yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan kinerja keuangan PT. 

Kimia Farma Tbk dengan PT. Kalbe Farma Tbk. 

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan pernyataan mengenai 

variabel yang akan dicari untuk dapat ditemukan dalam penelitian. 

Berdasarkan konsep yang ada dalam penelitian ini maka variabel-variabel 

yang digunakan adalah analisis rasio keuangan, yaitu sebagai berikut: 

1. Rasio Profitabilitas

         Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Dalam menghitung rasio 

profitabilitas ada beberapa rasio yang digunakan, yaitu meliputi : 

a. Return on Equity (ROE)

Return on Equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas modal yang 

dimiliki.Semakin tinggi hasil penghitungan ROE menandakan ROE 

perusahaan dalam kondisi yang sehat. 

b. Return on Investment (ROI)
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                 Return on Investment rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas aktiva yang 

digunakan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas 

manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin tinggi hasil 

penghitungan ROImenandakan ROI perusahaan dalam kondisi yang 

sehat. 

2. Rasio Likuiditas  

          Rasio likuiditas merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat 

waktu. 

a. Rasio Kas (Cash Ratio)  

            Rasio kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban lancarnya yang dijamin dengan kas.Semakin 

tinggi hasil penghitungan rasio kas menandakan rasio kas 

perusahaandalam kondisi yang sehat. 

b.  Rasio Lancar (Current Ratio)  

 Rasio Lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban pendeknya yang dijamin dengan aktiva. 

Semakin tinggi hasil penghitungan rasio lancarmenandakan rasio lancar 

perusahaan dalam kondisi yang sehat. 

3. Rasio Aktivitas 

      Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. 
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a. Collection Periods 

     Rasio collection periodsdigunakan untuk mengukur periode rata-rata 

yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). 

Semakin cepat hasil (hari) yang diperoleh dalam penghitungan 

collection periods menandakan collection periodsperusahaan dalam 

kondisi yang sehat. 

b. Perputaran Persediaan 

                 Perputaran persediaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

aktivitas dari persediaan perusahaan. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur efektivitas penggunaan dana yang tertanam dalam 

persediaan. Semakin cepat hasil (hari) yang diperoleh dalam 

penghitungan perputaran menandakan perputaran persedian perusahaan 

dalam kondisi yang sehat. 

c. Total Asset Turn Over (TATO) 

                 Rasio Total Asset Turn Over (TATO) merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan 

aktiva yang dimiliki perusahaan.Semakin tinggi hasil penghitungan 

TATO yang diperoleh menandakan TATO perusahaan dalam kondisi 

yang sehat. 

4. Rasio Solvabilitas 

          Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan utang. 

a. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset (TMS terhadap TA) 
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            Rasio Total Modal Sendiri (TMS) terhadap Total Asset (TA) adalah 

rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dijamin 

dengan modal sendiri. Semakin tinggi nilai TMS terhadap TA  yang 

diperoleh perusahaan menandakan rasio total modal sendiri terhadap 

total aset perusahaan dalam kondisi yang sehat. 

        C. Jenis dan Sumber Data 

       1. Jenis data 

Jenis data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif yaitu merupakan suatu data yang dinyatakan dalam bentuk 

angka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa catatan, 

transkrip dari laporan keuangan perusahaan Farmasi dari tahun 

2013sampai dengan tahun 2015 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 

        2. Sumber Data 

         Sumber data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang 

diperoleh melalui perantara) yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek 

Indonesia yaitu www.idx.co.id. 

     D.  Metode Pengumpulan Data 

                              Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari, mengumpulkan, 

mencatat dan menganalisis laporan keuangan perusahaan Farmasi yang 
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berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian ini melalui internet 

dengan website www.idx.co.id periode tahun 2013-2015. 

  E. Metode Analisis Data 

         Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif 

yaitu metode analisis untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dengan 

menggunakan empat rasio keuangan (rasio aktivitas, solvabiitas, 

profitabilitas, likuiditas) untuk melihat perbandingan kinerja perusahaan 

menggunakan metode time series dan cross section. 

1. Penilaian kinerja keuangan berdasarkan analisis rasio keuangan, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)  

                 Imbalan kepada pemegang saham (ROE) dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

                ROE = 
                  

             
      

b. Imbalan investasi (ROI)  

            Imbalan Investasi (ROI) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

              ROI = 
    

            
                  

      

c. Rasio Kas (Cash Ratio)  

                 Rasio Kas (Cash Ratio) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

              Rasio kas  
                                     

             
      

d. Rasio Lancar (Current Ratio)  

Rasio Lancar (Current Ratio) dapat dirumuskan sebagai berikut :  

http://www.idx.co.id/
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Rasio Lancar = 
      

             
      

e. Collection Periods (CP) 

           Collection Periods (CP)  dapat dirumuskan sebagai berikut : 

           Collection Periods = 
                   

                      
     

f. Perputaran Persediaan  

       Perputaran persediaan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

       Perputaran Persediaan= 
                

                     
         

g. Total Asset Turn Over (TATO) 

                   Perputaran Total Aset (TATO) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

                   Total Asset Turn Over= 
                

            
      

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (TMS terhadap TA) 

                 Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset (TMS terhadap TS) 

dapat dirumuskan sebagai berikut :  

                     TMS terhadap TA = 
                   

           
x100%  

                 F. Uji Hipotesis 

                   Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

1. Dengan menggunakan metode time series pada PT. Kimia Farma 

Tbk adalah sebagai berikut: 

a. Rasio Profitabilitas, yang diukur dengan : 
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1) Jika ROE PT. Kimia Farma Tbk 2015< ROE PT. Kimia Farma Tbk 

2014 maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas 

modal yang dimiliki mengalami penurunan sehingga dapat 

dinyatakan tidak sehat. 

2) Jika ROE PT. Kimia Farma Tbk 2014< ROE PT. Kimia Farma Tbk 

2013 maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas 

modal yang dimiliki mengalami penurunan sehingga dapat 

dinyatakan tidak sehat . 

3) Jika ROI PT. Kimia Farma Tbk2015< ROI PT. Kimia Farma 

Tbk2014 maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

atas modal yang dimiliki mengalami penurunan sehinggadapat 

dinyatakan tidak sehat. 

4) Jika ROI PT. Kimia Farma Tbk 2014< ROI PT. Kimia Farma Tbk 

2013 maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas 

modal yang dimiliki mengalami penurunan sehinggadapat 

dinyatakan tidak sehat. 

b. Rasio Likuiditas, yang diukur dengan : 

1) Jika Rasio Kas PT. Kimia Farma Tbk 2015< Rasio kas PT. Kimia 

Farma Tbk 2014 maka kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban lancar dengan kas yang dimiliki mengalami penurunan 

sehinggadapat dinyatakan tidak sehat . 

2) Jika Rasio Kas PT. Kimia Farma Tbk 2014< Rasio kas PT. Kimia 

Farma Tbk2013 maka kemampuan perusahaan dalam membayar 
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kewajiban lancar dengan kas yang dimiliki mengalami penurunan 

sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. 

3) Jika Rasio Lancar PT. Kimia Farma Tbk 2015< Rasio Lancar PT. 

Kimia Farma Tbk2014 maka perusahaan dalam membayar 

kewajiban lancarnya dengan aktiva lancarnya mengalami 

penurunan sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. 

4) Jika Rasio Lancar PT. Kimia Farma Tbk 2014< Rasio Lancar PT. 

Kimia Farma Tbk2013 maka perusahaan dalam membayar 

kewajiban lancarnya dengan aktiva lancarnya mengalami 

penurunan sehinggadapat dinyatakan tidak sehat. 

c. Rasio Aktivitas, yang diukur dengan 

1) Jika Rasio Collection Periods PT. Kimia Farma Tbk 2015 > Rasio 

Collection Periods PT. Kimia Farma Tbk2014 maka periode 

pembayaran piutang mengalami kenaikan sehingga dapat 

dinyatakan tidak sehat. 

2) Jika Rasio Collection PeriodsPT. Kimia Farma Tbk 2014> Rasio 

Collection Periods PT. Kimia Farma Tbk 2013 maka periode 

pembayaran piutang mengalami kenaikan sehingga dapat 

dinyatakan tidak sehat. 

3) Jika TATO PT. Kimia Farma Tbk 2015<TATO PT. Kimia Farma 

Tbk2014 maka kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan total 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan mengalami 

penurunan sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. 
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4) Jika TATO PT. Kimia Farma Tbk 2014<TATO PT. Kimia Farma 

Tbk 2013 maka kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan total 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan mengalami 

penurunan sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. 

d. Rasio Solvabilitas, yang diukur dengan : 

1) Jika TMS terhadap TA PT. Kimia Farma Tbk 2015 < TMS 

terhadap TA PT. Kimia Farma Tbk 2014 maka kemampuan 

perusahaan dalammenjamin besarnya total asset dengan modal 

sendiri mengalami penurunan sehingga dapat dinyatakan tidak 

sehat. 

2) Jika TMS terhadap TA PT. Kimia Farma Tbk2014< TMS terhadap 

TA PT. Kimia Farma Tbk2013 maka kemampuan perusahaan 

dalam menjamin besarnya total asset dengan modal sendiri 

mengalami penurunan sehingga dapat dinyatakan tidak sehat. 

2. Dengan menggunakan metode time series pada PT. Kalbe Farma 

Tbk adalah sebagai berikut: 

a.Rasio Profitabilitas, yang diukur dengan : 

1) Jika ROE PT. Kalbe Farma Tbk 2015> ROE PT. Kalbe Farma Tbk 

2014 maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas 

modal yang dimiliki mengalami kenaikan sehingga dapat 

dinyatakan sehat. 
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2) Jika ROE PT. Kalbe Farma Tbk 2014> ROE PT. Kalbe Farma Tbk 

2013 maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas 

modal yang dimiliki mengalami kenaikan sehingga dapat 

dinyatakan sehat. 

3) Jika ROI PT. Kalbe Farma Tbk 2015> ROI PT. Kalbe Farma Tbk 

2014 maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas 

modal yang dimiliki mengalami kenaikan sehingga dapat 

dinyatakan sehat. 

4) Jika ROI PT. Kalbe Farma Tbk 2014> ROI PT. Kalbe Farma Tbk 

2013 maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas 

modal yang dimiliki mengalami kenaikan sehinggadapat 

dinyatakan sehat. 

b. Rasio Likuiditas, yang diukur dengan : 

1) Jika Rasio Kas PT. Kalbe Farma Tbk 2015> Rasio kas PT. Kalbe 

Farma Tbk 2014 maka kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban lancar dengan kas yang dimiliki mengalami kenaikan 

sehinggadapat dinyatakan sehat. 

2) Jika Rasio Kas PT. Kalbe Farma Tbk 2014> Rasio kas PT. Kalbe 

Farma Tbk 2013 maka kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban lancar dengan kas yang dimiliki mengalami kenaikan 

sehingga dapat dinyatakan sehat. 

  3) Jika Rasio Lancar PT. Kalbe Farma Tbk 2015> Rasio Lancar PT. 

Kalbe Farma Tbk 2014 maka perusahaan dalam membayar 
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kewajiban lancarnya dengan aktiva lancarnya mengalami kenaikan 

sehingga dapat dinyatakan sehat. 

4)Jika Rasio Lancar PT. Kalbe Farma Tbk 2014> Rasio Lancar PT. 

Kalbe Farma Tbk 2013 maka perusahaan dalam membayar 

kewajiban lancarnya dengan aktiva lancarnya mengalami kenaikan 

sehinggadapat dinyatakan sehat. 

c.Rasio Aktivitas, yang diukur dengan : 

1) Jika Rasio Collection Periods PT. Kalbe Farma Tbk 2015 < Rasio 

Collection Periods PT. Kalbe Farma Tbk 2014 maka periode 

pembayaran piutang mengalami penurunan sehinggadapat 

dinyatakan sehat. 

2) Jika Rasio Collection PeriodsPT. Kalbe Farma Tbk 2014< Rasio 

Collection Periods PT. Kalbe Farma Tbk 2013 maka periode 

pembayaran piutang mengalami penurunan sehinggadapat 

dinyatakan sehat. 

3) Jika TATO PT. Kalbe Farma Tbk 2015> TATO PT. Kalbe Farma 

Tbk 2014 maka kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan total 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan mengalami 

kenaikan sehingga dapat dinyatakan sehat. 

4) Jika TATO PT. Kalbe Farma Tbk 2014> TATO PT. Kalbe Farma 

Tbk 2013 maka kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan total  
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aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan mengalami 

kenaikan sehingga dapat dinyatakan sehat. 

d. Rasio Solvabilitas, yang diukur dengan : 

1) Jika TMS terhadap TA PT. Kalbe Farma Tbk 2015 > TMS terhadap 

TA PT. Kalbe Farma Tbk2014 maka kemampuan perusahaan dalam 

menjamin besarnya total asset dengan modal sendiri mengalami 

kenaikan sehingga dapat dinyatakan sehat. 

2) Jika TMS terhadap TA PT. Kalbe Farma Tbk2014> TMS terhadap 

TA PT. Kalbe Farma Tbk2013 maka kemampuan perusahaan dalam 

menjamin besarnya total asset dengan modal sendiri mengalami 

kenaikan sehingga dapat dinyatakan sehat. 

 

2. Dengan menggunakan metode cross section,yaitu sebagai berikut: 

. a. Rasio Profitabilitas 

1) Jika ROE PT. Kimia Farma Tbk >PT. Kalbe Farma Tbk maka 

kemampuan PT. Kimia Farma Tbk dalam menghasilkan laba atas 

modal yang dimiliki dapat dinyatakan lebih baik dari PT. Kalbe 

Farma Tbk. 

2) Jika ROI PT. Kimia Farma Tbk>PT. Kalbe Farma Tbkmaka 

kemampuan PT. Kimia Farma Tbk  dalam menghasilkan laba atas 

modal yang dimiliki dapat dinyatakan lebih baik dari PT. Kalbe 

Farma Tbk. 
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              b.Rasio Likuiditas 

1) Jika rasio lancar PT. Kimia Farma Tbk>PT. Kalbe Farma Tbk 

maka kemampuan PT. Kimia Farma Tbk dalam membayar 

kewajiban lancar dengan kas yang dimiliki dapat dinyatakan lebih 

baik dari PT. Kalbe Farma Tbk. 

     2)  Jika rasio kas PT. Kimia Farma Tbk>PT. Kalbe Farma Tbk maka 

PT. Kimia Farma Tbk dalam membayar kewajiban lancarnya 

dengan aktiva lancarnya dapat dinyatakan lebih baik dari PT. Kalbe 

Farma Tbk. 

c. Rasio Aktivitas 

1) Jika collection periods PT. Kimia Farma Tbk>collection periods 

PT. Kalbe Farma Tbk maka periode pembayaran piutang PT. 

Kimia Farma Tbk dapat dinyatakan lebih baik dari PT. Kalbe 

Farma Tbk. 

2) Jika perputaran persediaan PT. Kimia Farma Tbk>perputaran 

persediaan PT. Kalbe Farma Tbk maka periode perputaran 

persediaanPT. Kimia Farma Tbk dapat dinyatakan lebih baik dari 

PT. Kalbe Farma Tbk. 

3) JikaTATO PT. Kimia Farma Tbk> TATO PT. Kalbe Farma Tbk 

maka kemampuan PT. Kimia Farma Tbkdalam memanfaatkan total 

aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan dapat 

dinyatakan lebih baik dari PT. Kalbe Farma Tbk. 

d.Rasio Solvabilitas 
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                 Jika TMS terhadap TA PT. Kimia Farma Tbk>TMS terhadap TA PT. 

Kalbe Farma Tbk maka kemampuan PT. Kimia Farma Tbk dalam 

menjamin besarnya total asset dengan modal sendiri dapat dinyatakan 

lebih baik dari PT. Kalbe Farma Tbk. 


