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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan rokok 

yang terdaftar dan aktif di BEI (Bursa Efek Indonesia). Periode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah periode 2015-2017. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat diskriptif, yaitu mendiskripsikan secara sistematis 

suatu keadaan atau bidang minat secara faktual dan akurat. Menurut Nazir 

(2003:63) menyatakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti suatu status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu 

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa dimasa mendatang. 

C. Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Adapun variabel yang berkaitan dengan penelitian ini adalah kinerja 

laporan keuangan dari ketiga perusahaan rokok yang terdaftar di bursa efek 

indonesia dengan menggunakan pengukuran rasio profitabilitas. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Menurut Sugiyono (2012:72) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas daa karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. 

Karakteristik dari populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
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manufaktur rokok yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan 

mempublikasikan laporan keuangan periode 2015-2017. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi dan karakteristik yang dimiliki 

populasi. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik 

sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2012:78) sempling jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel. Dengan 

demikian dapat disimpulkan mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini 

relatif kecil, kurang dari 30 perusahaan maka populasi yang ada yaitu 3 

perusahaan rokok diambil semua. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

tersedia di pojok BEJ UMM. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, 

diolah, dan disajikan baik oleh perusahaan maupun dari pihak lain yang sudah 

dipublikasikan sebelumnya. Sumber data yang dipernakan dalam penelitian 

ini adalah laporan keuangan tahunan yang berupa neraca dan laporan laba 

rugi periode 2015-2017. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dokumentasi dimana teknik pengumpulan data ini dengan cara mempelajari 

serta menyalin catatan atau dokumen yang berhubungan dengan data yang 

diperlukan berupa laporan keuangan perusahaan yang meliputi neraca dan 

laporan laba rugi yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia. 
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G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif yaitu 

teknik analisis data dalam memecahkan suatu masalah dengan menggunakan 

angka-angka dan perhitungan-perhitungan. Alat analisis yang digunakan 

adalah analisis rasio profitabilitas yang meliputi : 

1) Gross Profit Margin (GPM) 

 

 

2) Net Profit Margin (NPM) 

 

 

3) Return on Assets (ROA) 

 

 

4) Return on Equity (ROE) 

 

 

Sugiyono (2012:147) menyebutkan bahwa teknik analisis data pada 

penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Menurut Sugiyono (2012:148) 

statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
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sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi.  

Adapun data yang berwudud angka-angka hasil dari perhitungan rasio 

tersebut akan dianalisis menggunakan analisis time series, yaitu analisis yang 

dilakukan dengan jalan membandingkan rasio-rasio keuangan suatu 

perusahaan dari periode ke periode lainnya. 


