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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian 

kuantitatif deskriptif merupakan penelitian yang berbentuk angka. 

Menggunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif karena penelitian 

ini berkaitan dengan objek penelitian yaitu pada perusahaan dengan kurun 

waktu tertentu dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan 

dengan perusahaan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Penelitian deskriptif ini merupakan penyidikan yang menuturkan dan 

menafsirkan data yang ada dan akhirnya menarik kesimpulan. Jadi 

penelitian ini tidak dimasukkan untuk menguji hipotesis.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu PT. Astra International Tbk selama 

kurun waktu (periode 2011 sampai dengan 2015).

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa laporan 

keuangan perusahaan Astra International Tbk pada IDX.

3.3.2 Sumber Data

Laporan keungan tersebut bersumber dari perusahaan Astra 

International Tbk yang diterbitkan di IDX yang merupakan situs resmi 
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Bursa Efek Indonesia dan juga dari situs resmi perusahaan Astra 

International Tbk.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini 

maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.4.1 Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data-data berupa laporan keuangan perusahaan 

seperti neraca, laporan laba rugi dan data-data lain yang diperlukan dalam 

penelitian ini.

3.4.2 Studi Pustaka

Yaitu dengan mengkaji dan mempelajari landasan-landasan teori-teori 

dan juga penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

3.5 Definisi dan Operasional Variabel

3.5.1 Rasio Likuiditas

Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Apabila semakin tinggi rasio ini 

dari tahun ke tahun maka kinerja keuangan perusahaan tersebut dalam 

keadaan baik yaitu dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

a) Current ratio = Aktiva Lancar

       Utang Lancar

b) Quick ratio = Aktiva Lancar – Persediaan

    Utang Lancar

c) Cash ratio =         Kas

    Hutang Lancar
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3.5.2 Rasio Solvabilitas

Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva 

perusahaan dibiayai dengan utang. Apabila semakin besar rasio ini berarti 

kinerja perusahaan perusahaan ini semakin tidak baik karena perusahaan 

dibiayai oleh utang  daripada dengan modalnya sendiri.

a) DAR (Debt to Tottal Assets) = Total Hutang

       Total Aktiva

b) DER (Debt to Equity Ratio) = Total Hutang

          Modal

c) Long-term Debt to Equity Ratio = Hutang Jangka Panjang

  Modal

3.5.3 Rasio Aktivitas

Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan 

sumber daya perusahaan. Apabila rasio ini semakin besar menandakan 

kinerja keuangan perusahaan dalam perputaran modal kerja perusahaan 

semakin cepat.

a) Rasio Perputaran Persediaan =  Penjualan

       Persediaan

b) Rasio Perputaran Aktiva = Penjualan

Total Aktiva

c) Rasio Perputaran Modal Kerja =   Penjualan

         Aktiva Lancar-Hutang Lancar

3.5.4 Rasio Profitabilitas

Rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Apabila rasio ini 
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semakin naik atau besar dari tahun ke tahun maka kinerja keuangan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba semakin baik.

a) NPM (Net Profit Margin) = Laba Bersih

     Penjualan

b) ROA (Return On Assets) = Laba Bersih Setelah Pajak

  Total Aset

c) ROE (Return On Equity) = Laba Bersih Setelah Pajak

  Modal Saham

3.5.5 Rasio Pasar

Rasio untuk mengukur pasar relatif terhadap nilai buku. Apabila PER 

(Price Earning Ratio) tinggi maka perusahaan yang diharapkan akan 

tumbuh tinggi atau mempunyai prospek yang baik. Sedangkan apabila 

Dividen yield tinggi maka perusahaan yang diharapkan akan tumbuh rendah 

atau prospek yang buruk.

a) PER (Price Earning Ratio) = Harga Pasar Per Lembar

       Earning Per Lembar

b) Dividen yield =           Deviden Per Lembar

        Harga Pasar Saham Per Lembar

3.5.6 Analisis DU PONT

Analisis memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Apabila 

rasio ROA dan ROE nya semakin naik maka kinerja perusahaan tersebut 

dalam keadaan baik.

a) ROA (Return On Assets) = Profit Margin x Perputaran Aktiva

b) ROE (Return On Equity) =        ROA

(1-Total Hutang / Total Aset)
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3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data dengan deskriptif yaitu data yang diperoleh 

disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang 

relevan dengan permasalahan untuk mengambil kesimpulan dan saran.
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