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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif 

kuantitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini berdasarkan data angka yang telah dikumpulkan yaitu mengenai 

data laporan keuangan perusahaan. Penggunaan laporan keuangan perusahaan 

digunakan sebagai dasar dalam memberikan penilaian terhadap perbandingan 

pencapaian kinerja keuangan perusahaan. 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu dengan 

menggunakan angka dan data laporan keuangan perusahaan yang 

menjadi sampel dalam penelitian yang secara lengkap mempublikasikan 

di Indonesia Capital Market Directory (ICDM) pada tahun penelitian 

2014 sampai 2018. 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman pada tahun 2014 

sampai 2018 yang diterbitkan oleh pihak lain, seperti Bursa Efek 

Indonesia dalam situs resminya (www.idx.co.id) serta web atau situs 

yang terkait dengan penelitian. 

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

Untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data dengan metode 

pengumpulan data melalui dokumentasi. Langkah ini berupa kegiatan 

mengumpulkan data- data sekunder dengan cara melihat atau menyalin catatan 

kertas kerja yang dianggap berhubungan dengan penelitian yang meliputi 

laporan neraca dan laporan laba rugi. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2009:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2014-2018. 

2. Sampel 

 Menurut Suharsimi (2010:174) sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti. Penelitian sampel apabila bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Menggeneralisasikan 

adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku 

bagi populasi. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang 

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode purposive 

sampling yaitu mengambil populasi yang dijadikan sempel penelitian 
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adalah populasi yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun dengan 

beberapa kreteria yaitu:  

1. Sampel perusahaan telah memberikan laporan keuangaan 

selama 5 tahun berturut – turut yaitu 2014 – 2018 

2. Sampel mempunyai laporan keuangan yang dikeluarkan 

tanggal 31 Desember 

3. Sampel tidak mengalami dislisting maupun baru melakukan 

penawaran perdana selama tahun pengumpulan data. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

Berdasarkan konsep analisis kinerja keuangan, variabel yang akan 

diteliti adalah kinerja keuangan perusahaan makanan dan minuman yang listing 

di BEI tahun 2015 sampai 2017 yang meliputi: 

1. Rasio Likuiditas. 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban financial jangka 

pendeknya yang berupa hutang-hutang jangka pendek (short term debt). 

Rasio likuiditas meliputi: 

 a. Current Ratio 

Current Ratio merupakan rasio yang menunjukkan tingkat keamanan 

(margin of safety) kreditor jangka pendek atau kemampuan 

perusahaan membayar hutang-hutang tersebut. ((Harahap, 2004:301) 
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Rumus: 

Current Ratio = 
Lancar Utang

LancarAset 
 

 b. Cash  Ratio (Rasio Tunai) 

Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban lancarnya dengan jumlah kas yang tersedia dalam jangka 

pendek. (Kuswadi, 2006:134) 

Rumus: 

Cash Ratio = 
Lancar Utang

KasJumlah 
 

2. Rasio leverage 

Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan dalam membayar hutang 

bila pada suatu saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Rasio ini 

yaitu debt ratio yang digunakan untuk menghitung total aset yang 

dimiliki perusahaan yang dibiayai oleh hutang. (Harahap, 2004:305) 

Rumus: 

Debt Ratio = 
Aset Total

 UtangTotal
 

 

A. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

Mengukur tingkat efektivitas pengelolaan (manajemen) perusahaan 

yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari 

penjualan dan investasi. 
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a. Net Profit Margin 

Merupakan perbandingan antara laba bersih yang telah dicapai 

dengan tingkat penjualan. (Harahap, 2004:305) 

Rumus: 

   NPM = 
Pendapatan

Bersih (Rugi) Laba
 

b. Return On Asset (ROA) 

Menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset 

yang digunakan. (Muslich, 2003:52) 

Rumus: 

   ROI = 
Aset Total

Bersih (Rugi) Laba
 

c. Return On Equity (ROE) 

Menunjukkan tingkat penghasilan bersih yang diperoleh oleh pemilik 

modal atau suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia 

bagi pemilik perusahaan atas modal yang mereka investikan dalam 

perusahaan. (Muslich, 2003:52) 

Rumus: 

   ROE = 
Ekuitas

Bersih (Rugi) Laba
 

 

B. Rasio Efisiensi  

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menggunakan asetnya. Rasio efisiensi dihitung dengan total asset 
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turn over, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengelola 

seluruh aset yang dimiliki secara maksimal guna menghasilkan tingkat 

penjualan yang tinggi. (Harahap, 2004:309) 

Rumus: 

TATO = 
Aset Total

Pendapatan
 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Rasio Keuangan 

Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya dilakukan 

suatu analisis dengan menggunakan teknik analisa rasio keuangan, yaitu 

dengan jalan membandingkan rasio-rasio finansial perusahaan dari suatu 

periode dengan periode lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan 

analisis time series analysis, dengan membandingkan rasio pada suatu 

periode tertentu dalam hal ini adalah laporan keuangan pada perusahaan 

makanan dan minuman yang listing di BEI tahun 2015 sampai 2017. 

Analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan rasio: 

1. Rasio Likuiditas. 

2. Rasio leverage 

3. Rasio Profitabilitas  

4. Rasio Efisiensi  
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2. Uji Analisis of Varianve (ANOVA) Dua Arah (two-way analysis of 

varian) 

Uji Analisis of Varianve (ANOVA) Dua Arah (two-way analysis 

of varian) Two way anova disebut juga multivariate anova. Two way 

anova digunakan untuk menguji banyak kelompok sampel yang 

melibatkan klasifikasi ganda (lebih dari satu variabel). 

Rumus uji anova dua arah:  

 

1) Rumus jumlah kuadrat total  

SSt = ∑x2 -
𝐺2

𝑁
 

2) Rumus jumlah kudarat kelompok  

SSb = ∑𝐴𝐵2

𝑁
 -
𝐺2

𝑁
 

3) Rumus Sum of Squares  

SSA = ∑𝐴𝐵2

𝑁
 -
𝐺2

𝑛
 

SSA = ∑𝐴𝐵2

𝑁
 -
𝐺2

𝑛
 

SSAB = SSb-SSA-SSB 

4) Derajat kebebasan untuk masing-masing 𝑆𝑆 adalah  

𝑑𝑘 𝑆𝑆𝐴=𝑝−1  

𝑑𝑘 𝑆𝑆𝐵=𝑞−1 

𝑑𝑘 𝑆𝑆𝐴𝐵=𝑑𝑘 𝑆𝑆𝑏−𝑑𝑘 𝑆𝑆𝐴−𝑑𝑘 𝑆𝑆𝐵 
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5) Mean Squares dalam ANOVA dua arah terdiri dari tiga macam 

yaitu: 

a. Mean Squares faktor A  
 

MSA = 
𝑆𝑆𝐴

𝑑𝑘𝑆𝑆𝐴
 

b. Mean Squares faktor B 
 

MSB = 
𝑆𝑆𝐵

𝑑𝑘𝑆𝑆𝐵
 

 
c. Sum Squares  

 

MSAB = 
𝑆𝑆𝐴𝐵

𝑑𝑘𝑆𝑆𝐴𝐵
 

6) 𝐹 ratio terdiri dari  

FA = 
𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝑊
 

FB = 
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑊
 

FAB = 
𝑀𝑆𝐴𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

 

 
Keterangan: 

𝐺: jumlah skor keseluruhan  

𝑁: banyak sampel keseluruhan  

𝐴: jumlah skor masing-masing pada faktor A  

𝐵: jumlah skor masing-masing pada faktor B  

𝑝: banyak kelompok pada faktor A  

𝑞: banyak faktor pada faktor B 

𝑛: banyak sampel masing masing sel 
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𝑆𝑆𝐴 : besarnya sumpangan faktor A terhadap keseluruhan efek 

perlakuan 

𝑆𝑆𝐵 : besarnya sumpangan faktor B terhadap keseluruhan efek 

perlakuan 

𝑆𝑆𝐴𝐵 : besarnya sumpangan kedua faktor secara bersama terhadap 

keseluruhan efek perlakuan 

 

 

 


