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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian Komparatif. Menurut (Ulum;2011)  

penelitian ini adalah jenis penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara 

satu dengan yang lain. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

dokumentasi laporan keuangan perusahaan kosmetik yang ada di BEI berupa 

neraca dan laporan laba / rugi 2012-2014. 

C. Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dengan cara 

mengumpulkan / mengcopy dan menganalisis laporan keuangan perusahaan 

kosmetik yang terdaftar di BEI berbentuk softcopy. 

D. Tehnik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode 

kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan relevan terhadap masalah yang di 

teliti. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, kemudian dianalisis 

dengan cara membandingkan data yang sesuatu denga data yang lainya. 

Peneliti ini menganalisa data adalah menggunakan nalisis rasio yaitu : 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

laporan keuangan perusahaan kosmetik yang ada di BEI melalui (www.idx.com) 

berupa neraca dan laporan laba / rugi pada periode 2012 sampai dengan 2014. 

Teknik analisis data yaitu dengan cara menganalisis rasio keuangan 

dengan tahapan sebaga iberikut : 

1. Menghitung rasio likuiditas yang terdiridari : 

a. Rasio lancar 

Aset lancar 

Rasiol ancar = ------------------- X 100%   

Hutang lancar 

b. Rasiocepat 

Aset lancar – persediaan 

Rasio cepat=  ------------------------------------ X 100% 

Hutang lancar 

2. Menghitung rasio aktivitas yang terdiridari : 

a. Perputaran asset tetap 

Penjualan 

Perputaran Aset Tetap = ------------------- X 1 

Aset Tetap 

b. Rata-rata umur piutang 

Piutang 

Rata-rata Umur Piutang  = ----------------------------  

Penjualan / 365 Hari 

c. Perputaran total aset 

Penjualan 

Perputara Total Aset = --------------------- X 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Total Aset 

3. Menghitung rasio solvabilitas 

Total Hutang 

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset = --------------------- X 100% 

       Total Aset 

 

 

http://www.idx.com/
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4. Menghitung rasio profitabilitas yang terdiridari : 

a. Profit margin 

Laba Bersih 

Profit Margin = ------------------ X 100% 

Penjualan 

b. Return On Total Aset (ROA) 

Laba Bersih 

ROA = ------------------ X 100% 

Total Aset 

c. Return on equity (ROE) 

Laba Bersih 

ROE = -------------------- X 100% 

Ekuitas 

 

5. Melakukan analisis dan pembahasan kinerja keuangan dari hasil perhitungan 

rasio keuangan dan membandingkan nilai rasio tersebut dengan standar rata-

rata industri yang ditentukan oleh penulis yang didapat dari rata-rata nilai rasio 

keseluruhan perusahaan. Perusahaan dikatakan baik jika nilai rasio 

keuangannya diatas nilai rata-rata industri, dan sebaliknya perusahaan 

dikatakan kurang baik jika nilai rasionya dibawah nilai rata-rata industri. 

Teknik analisis dengan cara MVA di rumuskan sebagai berikut : 

MVA = ( Jumlah Saham Beredar) x ( Harga Saham ) – Total nilai Ekuitas 

6. Market Value Added (MVA) 

Market  Value  Added  (MVA)  menunjukkan  kinerja  pasar  dari  suatu  

perusahaan. Metode  pengukuran  ini  dapat  menggambarkan  seberapa  besar  

kemampuan perusahaan atas modal yang dimiliki investor karena melibatkan 

harga saham sebagai komponen utamanya. Harga saham mencerminkan 

kekuatan interaksi antara pembeli dan  penjual.  Selain  itu,  munculnya 
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informasi  baru  mengenai  perusahaan  akan membuat permintaan dan 

penawaran berubah sehingga menghasilkan nilai pasar yang berubah juga. 

Informasi tersebut salah satunya adalah mengenai kinerja yang berkaitan 

dengan  perusahaan.  Pengaruh  kinerja  ini  terkait  dengan  kegiatan  atau  

aktivitas perusahaan  dalam  menghasilkan  keuntungan  atau  laba.  Semakin  

tinggi  laba,  harga saham  pun  akan  bereaksi  positif.  Semakin  positif  nilai  

MVA,  menunjukkan  bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik, karena 

telah berhasil melakukan penambahan nilai  atas  modal  yang  dipercayakan  

investor  kepada  perusahaan  (wealth  creator). 

 




