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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bersifat 

kualitatif, karena penelitian ini berkaitan dengan objek penelitian yaitu pada 

perushaan dalam kurun waktu tertentu dengan mengumpulkan data dan 

informasi yang berkaitan dengan perushaan dan disesuaikan dengan tujuan 

penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong (2014: 4) 

mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar 

dan individu secara holistik atau utuh, sehingga dalam penelitian ini tidak 

boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau 

hipotesis, akan tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu 

keutuhan. 

 

3.2 Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. 

Data sekunder yang gunakan dalam penelitian ini adalah data laporan 

keuangan tahunan UD TRI – R PRATAMA pada periode 2016-2019. 
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3.3 Teknik pengumpulan data  

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan langkah dokumentasi. Dokumentasi yaitu teknik 

mengumpulkan data yang diperoleh melalui dokumen. Dan data yang 

digunakan di dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan setelah data tersebut diperoleh dari 

penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil kesimpulan 

dan pemecahan terhadap masalah yang berhubungan dengan nilai tambah 

ekonomi dan kinerja keuangan perusahaan. 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

metode analisis kualitatif, yaitu dengan menggunakan angka rasio 

keuangan. 

 

Tahap-tahap analisis rasio keuangan yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

A. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti laporan 

keuangan. 

B. Analisis kinerja laporan keuangan perusahaan, mengutamakan 

Analisis rasio : 

1. Rasio Likuiditas 

    Aktiva Lancar 

Current Ratio =    x  100% 

    Hutang Lancar 
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2. Rasio Aktivitas Persediaan 

        Harga Pokok Penjualam 

Perputaran Persediaan  =    

        Rata-rata Persediaan 

 

 

3. Rasio Profitabilitas 

EAT 

 Net Profit Margin =   x 100% 

    Penjualan 

 

Melakukan Analisis Kinerja Keuangan UD TRI – R Pratama 

C. Menyajikan penelitian dari hasil analisis keuangan UD TRI – R 

Pratama. 

 


