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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif 

kuantitatif, ialah menjelaskan hasil penelitian yang berupa data-data laporan 

keuangan yang berhubungan terhadap kinerja perusahaan. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder atau data tidak 

langsung, berupa laporan keuangan tahunan perusahaan Tekstil dan Garmen 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2018. 

3.2 Obyek Dan Sumber Data Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor 

tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. 

Sedangkan sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data 

sekunder adalah sumber data yang sudah tercatat dalam buku atau pun suatu 

laporan. Data sekunder bisa digunakan pada penelitian akuntansi dengan 

melibatkan laporan keuangan. Dengan kata lain peneliti membutuhkan 

pengumpulan data dengan cara mencari data yang sudah tercatat dalam 

laporan obyek penelitian. 

3.3 Variabel, Operasionalisasi, Dan Pengukuran 

1. Variabel ; Rasio Aktivitas 

Operasional  ; Mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan 

aktiva yang dimilikinya. 

Pengukuran  ; yang digunakan dilihat dari perhitungan perputaran piutang 

dan perputaran persediaan. 

2. Variabel  ; Rasio Solvabilitas 

Operasional  ; rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan utang. 

Pengukuran  ; dari perhitungan rasio utang atas asset dan rasio utang atas 

modal. 
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3. Variabel  ; Rasio Profabilitas  

Operasional  : untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. 

Pengukuran  : dari perhitungan Retrun on total asset dan net profit 

margin. 

4. Variabel  ; Rasio Likuiditas 

Operasional  ; untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. 

Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, 

yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar(utang jangka pendek) 

Pengukuran  ; dari perhitungan rasio cepat dan rasio lancar. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dokumentasi. Metode Dokumentasi adalah pengambilan data melalui 

dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi. Dalam penelitian 

dokumen diperoleh dari IDX/Bursa Efek Indonesia melalui internet yang ada 

kaita nnya dengan penelitian ini. Data pada penelitian ini diperoleh dari 

laporan keuangan pada perusahaan periode 2016-2018. 

3.5 Prosedur Analisis 

Penelitian ini menggunakan metode analisis rasio keuangan, yaitu, teknik 

analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan diantara pos tertentu 

dalam neraca maupun laporan laba rugi (Hery, 2016:15). 

Adapun analisis data dalam penelitian penelitian ini dilakukan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menghitung rasio keuangan perusahaan sub sektor tekstil dan garmen dan 

komponen periode 2016-2018 

2. Membandingkan rasio keuangan perusahaan periode 2016-2018 dengan 

rata-rata industri sejenis 
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3. Melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan berdasarkan 

rasio keuangan. 

4. Memberikan kesimpulan mengenai kinerja keuangan perusahaan 

berdasarkan rasio keuangan.  

 

  


