BAB III
METODOLOGI PENELITAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian dilakukan
pada objek tertentu pada suatu perusahaan. Kesimpulan yang dibuat berdasarkan
analisis ini hanya pada perusahaan yang diteliti yaitu perusahaan PT. Gudang
Garam Tbk.
3.2 Sumber dan Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu
berupa gambaran umum PT. Gudang Garam Tbk. serta neraca data yang digunakan
kemudian diolah dan dianalisis menggunakan alat analisis yang ada. Yang
dimaksud dengan data sekunder disini adalah sumber data penelitian diperoleh dari
laporan keuagan yang dipublikasian melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI).
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalu situs Bursa
Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id, sedangkan untuk data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini, data Laporan Keuangan Tahunan PT. Gudang
Garam Tbk. yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk
memperoleh data dalam suatu penelitian (Arikunto, 2002:21).
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini
menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melalui cara mencari data,
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mengumpulkan

data,

mempelajari

data,

mengklasifisikan

data,

dan

menggunakan data yang sudah ada mengenai variable yang berupa catatan,
transkip, buku, surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan perusahaan.
Dalam penelitian ini data dokumentasi diperoleh berasal dari annual report
yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).
3.4 Teknik Analisis Data
3.4.1 Pengukuran Rasio Kinerja Keuangan
Pengukuran kinerja adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas
perusahaan dalam pengoperasian bisnis perusahaan selama periode akuntansi.
Adapun penilaian kinerja menurut Srimindarti (2006:34) adalah penentuan
efektivitas operasional, organisasi dan karyawan berdasarkan pada sasaran,
standard dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.
Pengukuran kinerja digunakan oleh perusahaan untuk melakukan sebuah
perbaikan atas kegiatan operasional agar supaya dapat bersaing dengan perusahaan
lain.
3.4.2 Menganalisis Rasio Kinerja Keuangan
Dari data yang terkumpul, maka data akan dianalisis agar dapat digunakan
sebagai alat untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rasio keuangan yang
meliputi:
1. Menghitung Rasio Likuiditas, yang terdiri dari:
1.1 Rasio Lancar (Current Ratio)
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

Current Ratio = 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 𝑥 100%
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1.2 Rasio Cepat (Quick Ratio)
Quick Ratio =

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟−𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑥 100%

2. Menghitung Rasio Solvabilitas, yang terdiri dari:
2.1 Rasio Hutang terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio-DER)
Debt to Equity Ratio =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑥 100%

2.2 Rasio Hutang terhadap Asset (Debt to Asset Ratio-DAR)
Debt to Asset Ratio =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

x 100%

3. Menghitung Rasio Profitabilitas, yang terdiri dari:
3.1 Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)
Gross

Profit

Margin

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ − 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

3.2

=

𝑥 100%

Margin Laba Bersih (Net Profit Margin)
Net Profit Margin =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑥 100%
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