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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

Penelitian ini di lakukan pada Perusahaan Rokok yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai 2017. 

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian deskriptif, 

penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk di uji dan menjawab 

pertanyaan atau suatu penelitian dengan menganalisa data yang ada bersifat 

penginterpretasian data. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder ini berupa data kualitatif, yaitu data yang dapat diukur dan berupa 

angka-angka atau numerik. Data kualitatif ini berupa laporan keuangan 

perusahaan rokok tiga tahun periode 2015-2017. Laporan keuangan tersebut 

diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah metode dokumentasi, 

dimana teknik ini dilakukan dengan cara mengambil data laporan keuangan 

perusahaan melalui akses situs resmi Bursa Efek Indonesia. 

http://www.idx.co.id/
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E. Teknik Analisis Data 

Menghitung rasio-rasio keuangan yang digunakan: 

1. Likuiditas 

a. Rasio Lancar 

Current Ratio = 
                 

                   
 

b. Rasio Quick 

Quick Ratio = 
                      

             
 

2. Rasio Aktivitas 

a. Rata - Rata umur piutang 

Perputaran Piutang = 
          

       
 

Rata - Rata Umur Piutang = 
   

                  
 

b. Perputaran Persediaan 

Rata - Rata Umur Persediaan = 
                     

          
 

c. Perputasan Aset Tetap 

Perputaran Aset Tetap = 
         

          
 

d. Perputaran Total Aset 

Perputaran Total Aktiva = 
              

          
 

3. Rasio Solvabilitas 

a. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset 

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset = 
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b. Rasio Times Interest Earned

Times Interest Earned =

4. Rasio Profitabilitas

a. Net Profit margin

Net Profit margin =  x 100% 

b. Return On Asset (ROA)

Return On Asset =  x 100% 

c. Return On Equity

Return On Equity =  x 100% 

ii.  Mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Beberapa metode

untuk mengukur tentang sehat tidaknya kondisi keuangan perusahaan

sebagai berikut:

1. Metode Time Series

Metode ini digunakan untuk mengevakuasi unsur – unsur laporan posisi 

keuangan dan laporan laba rugi dengan jalan membandingkan rasio - rasio 

perusahaan dari satu periode ke periode lain. 

2. Metode Rata – Rata

Metode ini digunakan untuk mengevaluasi dengan membandingkan rasio 

- rasio antar perusahaan yang satu dengan lainnya yang sejenis pada tahun

yang sama. Jadi dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa 

baik atau buruk suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan sejenis. 




