
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada UD Abbas Jaya, yang bergerak dibidang 

usaha furniture yang beralamatkan Jl. Lintas Lunyuk Dusun Tatebal, Desa 

Tatebal, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif, 

yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena dan kondisi perusahaan 

dengan menggunakan angka-angka yang dalam hal ini usaha furniture UD 

Abbas Jaya  dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan selama 

2015-2017. 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Kinerja Keuangan 

Suatu gambaran terkait dengan kondisi keuangan perusahaan yang 

dianalisis menggunakan beberapa rasio keuangan seperti rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. 

a. Rasio likuiditas 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam melunasi hutang jangka pendeknya, yang disimbolkan dengan 

RL. Rasio yang digunakan dalam hal ini adalah rasio lancar dan rasio 

cepat yang memiliki ukuran satuan persentase. 
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1) Rasio lancar adalah rasio yang mengukur kinerja keuangan necara 

likuiditas perusahaan. Rasio Lancar ini menunjukan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya 

selama 1 tahun, yang diukur dengan aktiva lancar terhadap utang 

lancar. 

a) Aktiva lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan 

dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun. Contoh aset 

lancar antara lain adalah kas, piutang, investasi jangka pendek, 

persediaan, dan beban dibayar di muka. 

b) Hutang lancar merupakan hutang perusahaan yang harus 

dibayar dalam tempo satu tahun. Namun bisa juga temponya 

kurang dari satu tahun, tergantung bagaimana siklus 

operasional perusahaan yang bersangkutan. 

2) Rasio cepat adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid atau aset 

yang paling mendekati uang tunai (aset cepat), yang diukur dengan 

membandingkan aktiva lancar dikurangi persediaan dibandingkan 

hutang lancar. 

a) Aktiva lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan 

dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun. Contoh aset 

lancar antara lain adalah kas, piutang, investasi jangka pendek, 

persediaan, dan beban dibayar di muka.  
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b) Persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-

barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam 

suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang 

yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi ataupun 

persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam 

suatu proses produksi. 

c) Hutang lancar merupakan hutang perusahaan yang harus 

dibayar dalam tempo satu tahun. Namun bisa juga temponya 

kurang dari satu tahun, tergantung bagaimana siklus 

operasional perusahaan yang bersangkutan. 

b. Rasio aktivitas 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemapuan perusahaan 

dalam menggunakan aset yang dimiliki secara efisien ang 

disimbolkan dengan RA. Rasio yang digunakan dalam hal ini adalah 

rata-rata umur piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap 

dan perputaran total aktiva yang memiliki ukuran satuan berupa kali.. 

1) Perputaran piutang adalah Suatu angka yang menunjukkan berapa 

kali suatu perusahaan melakukan tagihan atas piutangnya pada 

suatu periode tertentu, yang diperoleh dengan membandingkan 

antara penjualan dengan piutang. 

a) Penjualan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan 

rencana - rencana strategis yang diarahkan pada usaha 
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pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna 

mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. 

b) Piutang merupakan salah satu jenis dari transaksi akuntansi 

yang memiliki pengertian penagihan kepada konsumen yang 

telah berutang. 

2) Perputaran persediaan meruakan rasio efisiensi yang menunjukan 

seberapa efektif persediaan dikelola dengan membandingkan 

harga pokok penjualan (HPP) dengan persediaan untuk suatu 

periode. 

a) Harga pokok penjualan (HPP) merupakan seluruh biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual atau harga 

perolehan dari barang yang dijual. 

b) Persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-

barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam 

suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang 

yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi ataupun 

persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya 

dalam suatu proses produksi. 

3) Perputaran aktiva tetap adalah rasio aktivitas (rasio efisiensi) 

yang mengukur seberapa efektif dan efisien perusahaan 

menggunakan aset atau aktiva tetapnya untuk menghasilkan 

pendapatan, yang diukur dengan membandingkan penjualan 

dengan aktiva tetap.  
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a) Penjualan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan 

rencana - rencana strategis yang diarahkan pada usaha 

pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna 

mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. 

b) Aktiva tetap merupakan aktiva yang berwujud yang 

diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun 

terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan 

dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 

4) Perputaran total aktiva merupakan rasio aktivitas (rasio efisiensi) 

yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

penjualan dari total asetnya dengan membandingkan penjualan 

dengan total aktiva. 

a) Penjualan Penjualan merupakan suatu usaha untuk 

mengembangkan rencana - rencana strategis yang diarahkan 

pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna 

mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. 

b) Total aktiva merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki 

perusahaan baik aktiva lancar maupun aktiva tetap 

c. Rasio solvabilitas 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam melunasi hutang jangka panjangnya yang disimbolkan dengan 

RS. Rasio yang dapat digunakan dalam hal ini adalah rasio total hutang 

terhadap total aset yang hasilnya diukur dengan persentase (%). 
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1) Total hutang merupakan seluruh kewajiban yang harus dibayarkan 

secara tunai ke pihak lain dalam jangka waktu tertentu,  

berdasarkan jangka waktu pelunasannya. 

2) Total aktiva merupakan rasio aktivitas (rasio efisiensi) yang 

mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan, 

berdasarkan aktiva lancar dan aktiva tetap.  

d. Rasio profitabilitas 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan, dengan menggunakan tiga rasio 

antara lain  profit margin,return on asset dan return on equity yang 

diukur dengan persentase (%). 

1) profit margin merupakan indikator dari kemampuan sebuah 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan bersih. Hasilnya bisa 

dibandingkan antara laba bersih dan penjualan. 

a) Laba bersih merupakan umlah pendapatan setelah dikurangi 

total biaya-biaya di luar HPP. Dengan kata lain, Laba Bersih 

mengukur jumlah laba yang tersisa dalam bisnis setelah semua 

biaya telah dibayarkan dalam suatu periode. 

b) Total aktiva merupakan rasio aktivitas (rasio efisiensi) yang 

mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

penjualan, berdasarkan aktiva lancar dan aktiva tetap.  
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

yang diolah dan dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika 

dan statistik. Data kuantitatif yang digunakan adalah laporan keuangan UD 

Abbas Jaya. 

2. Sumber data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung 

berasal dari sumber aslinya berupa wawancara, observasi dari suatu objek, 

jajak pendapat dari individu atau suatu kelompok terkait dengan lokasi 

yang akan digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan. 

E. Tekhnik Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa tekhnik yang dilakukan untuk pengumpulan data 

adalah dokumentasi. Dokumentas adalah tekhnik yang dilakukan dengan suatu 

cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau 

catatan-catatan yang tersimpan, dalam hal ini peneliti menggunakan laporan 

keuangan  untuk menguji kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh dengan 

metode lain.  

F. Tekhnik Analisis Data 

Beberapa tekhnik yang digunakan untuk menganalisis data terkait 

dengan rasio keuangan menggunakan metode time series dalam menilai kinerja 
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keuangan perusahaan, dilakukan dengan beberapa langkah yang diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis kinerja keuangan dari tahun ke tahun berdasarkan rasio 

likuiditas sebagai berikut: 

a. Melakukan perhitungan terhadap rasio lancar 

Rasio lancar =
Aktiva lancar

Hutang lancar
 

b. Melakukan perhitungan terhadap rasio cepat 

Rasio cepat =
Aktiva lancar − persediaan

Hutang lancar
 

2. Menganalisis kinerja keuangan dari tahun ke tahun berdasarkan rasio 

aktivitas. 

a. Melakukan perhitungan terhadap perputaran piutang 

perputaran piutang =
penjualan

piutang
   

Rata-rata umur piutang= 365/perputaran piutang 

b. Melakukan perhitungan terhadap perputaran persediaan 

perputaran persediaan =
HPP

persediaan
   

Rata-rata umur persediaan = 365/perputaran persediaan 

c. Melakukan perhitungan terhadap perputaran aktiva tetap 

perputaran aktiva tetap =  
penjualan

aktiva tetap
 

d. Melakukan perhitungan terhadap perputaran total aktiva tetap 

perputaran total aktiva tetap =  
penjualan

total aktiva 
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3. Menganalisis kinerja keuangan dari tahun ke tahun berdasarkan rasio 

solvabilitas. 

a. Melakukan perhitungan terhadap rasio perputaran total hutang 

terhadap total aset 

rasio total hutang terhadap total aset =
total hutang

total aset
 

4. Menganalisis kinerja keuangan dari tahun ke tahun berdasarkan rasio 

profitabilitas. 

a. Melakukan perhitungan terhadap rasio profit margin 

profit margin =  
laba bersih

penjualan
 

b. Melakukan perhitungan terhadap rasio ROA 

𝑅OA =  
laba bersih

penjualan
 

5. Menggunakan analisis perbandingan yaitu time series. 

6. Kriteria penilaian 

a. Rasio likuiditas 

1) Jika  𝑅𝐿𝑡 < 𝑅𝐿𝑡 − 1, maka kinerja keuangan perusahaan dikatakan 

lebih baik. 

Jika 𝑅𝐿𝑡 − 1 <  𝑅𝐿𝑡 − 2, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan lebih baik. 

Jika 𝑅𝐿𝑡 − 2 < 𝑅𝐿𝑡 3, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan lebih baik.  
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2) Jik𝑎 𝑅𝐿𝑡 > 𝑅𝐿𝑡 − 1, maka kinerja keuangan perusahaan dikatakan 

tidak lebih baik. 

Jika 𝑅𝐿𝑡 − 1 >  𝑅𝐿𝑡 − 2, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan tidak lebih baik. 

𝑅𝐿𝑡 − 2 > 𝑅𝐿𝑡 3, maka kinerja keuangan perusahaan dikatakan 

tidak lebih baik. 

3) Jik𝑎 𝑅𝐿𝑡 = 𝑅𝐿𝑡 − 1, maka kinerja keuangan perusahaan dikatakan 

stagnam. 

Jika 𝑅𝐿𝑡 − 1 = 𝑅𝐿𝑡 − 2, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan stagnam. 

 𝑅𝐿𝑡 − 2 =  𝑅𝐿𝑡 3, maka kinerja keuangan perusahaan dikatakan 

stagnam. 

b. Rasio aktivitas 

1) Jika  𝑅𝐴𝑡 < 𝑅𝐴𝑡 − 1, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan lebih baik. 

Jika 𝑅𝐿𝑡 − 1 <  𝑅𝐴𝑡 − 2, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan lebih baik. 

Jika 𝑅𝐴𝑡 − 2 < 𝑅𝐴𝑡 3, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan lebih baik. 

2) Jika 𝑅𝐴𝑡 > 𝑅𝐴𝑡 − 1, maka kinerja keuangan perusahaan dikatakan 

tidak lebih baik. 

Jika 𝑅𝐴𝑡 − 1 >  𝑅𝐴𝑡 − 2, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan tidak lebih baik.  
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Jika 𝑅𝐴𝑡 − 2 > 𝑅𝐴𝑡3, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan tidak lebih baik. 

3) Jik𝑎 𝑅𝐴𝑡 = 𝑅𝐴𝑡 − 1, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan stagnam. 

Jika  𝑅𝐴𝑡 − 1 = 𝑅𝐴𝑡 − 2, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan stagnam. 

Jika 𝑅𝐴𝑡 − 2 =  𝑅𝐴𝑡 3, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan stagnam. 

c. Rasio solvabilitas 

1) Jika  𝑅𝑆𝑡 < 𝑅𝑆𝑡 − 1, maka kinerja keuangan perusahaan dikatakan 

lebih baik. 

Jika  𝑅𝑆𝑡 − 1 <  𝑅𝑆𝑡 − 2, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan lebih baik. 

 𝑅𝑆𝑡 − 2 < 𝑅𝑆𝑡 3, maka kinerja keuangan perusahaan dikatakan 

lebih baik. 

2) Jik𝑎 𝑅𝑆𝑡 > 𝑅𝑆𝑡 − 1, maka kinerja keuangan perusahaan dikatakan 

tidak lebih baik. 

Jika 𝑅𝑆𝑡 − 1 >  𝑅𝑆𝑡 − 2, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan tidak lebih baik. 

  𝑅𝑆𝑡 − 2 > 𝑅𝑆𝑡 3, maka kinerja keuangan perusahaan dikatakan 

tidak lebih baik. 

3) Jik𝑎 𝑅𝑆𝑡 = 𝑅𝑆𝑡 − 1, maka kinerja keuangan perusahaan dikatakan 

stagnam.  
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Jika  𝑅𝑆𝑡 − 1 = 𝑅𝑆𝑡 − 2, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan stagnam. 

 𝑅𝑆𝑡 − 2 =  𝑅𝑆𝑡 3, maka kinerja keuangan perusahaan dikatakan 

stagnam. 

d. Rasio profitabilitas 

1) Jika  𝑅𝑆𝑡 < 𝑅𝑆𝑡 − 1, maka kinerja keuangan perusahaan dikatakan 

lebih baik. 

Jika 𝑅𝑆𝑡 − 1 <  𝑅𝑆𝑡 − 2,  maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan lebih baik. 

Jika 𝑅𝑆𝑡 − 2 < 𝑅𝑆𝑡 3, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan lebih baik. 

2) Jik𝑎 𝑅𝑆𝑡 > 𝑅𝑆𝑡 − 1, maka kinerja keuangan perusahaan dikatakan 

tidak lebih baik. 

Jika 𝑅𝑆𝑡 − 1 >  𝑅𝑆𝑡 − 2, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan tidak lebih baik. 

Jika  𝑅𝑆𝑡 − 2 > 𝑅𝑆𝑡 3, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan tidak lebih baik. 

3) Jik𝑎 𝑅𝑆𝑡 = 𝑅𝑆𝑡 − 1, maka kinerja keuangan perusahaan dikatakan 

stagnam. 

Jika  𝑅𝑆𝑡 − 1 = 𝑅𝑆𝑡 − 2, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan stagnam. 

Jika 𝑅𝑆𝑡 − 2 =  𝑅𝑆𝑡 3, maka kinerja keuangan perusahaan 

dikatakan stagnam. 
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