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      BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Objek penelitian ini adalah PT Arwana Citramulia Tbk yang merupakan 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan 

penelitian dari tahun 2011-2015. Waktu penelitian dilakukan mulai dari 1 

Januari sampai dengan 25 Februari 2017. PT Arwana Citramulia Tbk dipilih 

sebagai objek penelitian dengan alasan sebagai berikut :  

1. PT Arwana Citramulia Tbk merupakan perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan dan mempublikasikan 

laporan keuangannya setiap tahun di media massa.  

2. Bahwa PT Arwana  Citramulia Tbk menyediakan data laporan  arus kas 

yang diperlukan dalam penelitian ini yang diterbitkan oleh otoritas bursa 

dalam hal ini Bursa Efek Indonesia (BEI).  

3. PT  Arwana Citramulia Tbk mengalami penurunan tingkat pendapatan 

yang merupakan fenomena saat ini yang dapat dijadikan sebagai objek 

penelitian. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kuantitatif, 

karena data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data dalam bentuk angka-

angka. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Pengumpulan data menggunakan 
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instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistic dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:11). 

 Sedangkan   penelitian    deskriptif   bertujuan menggambarkan secara       

sistematik   dan    akurat   fakta dan   karakteristik   mengenai   bidang  tertentu 

 (Saifuddin, 2004:7).  Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara 

variabel satu dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2014:11). 

Sumber data dalam penelititan ini adalah data sekunder, yaitu data 

laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan oleh otoritas Bursa Efek 

Indonesia (BEI) melalui website Bursa Efek Indonesia. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh 

oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data 

dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Saifuddin, 2004:91). Data 

yang digunakan oleh peneliti adalah  data yang telah ada dari laporan keuangan 

PT. Arwana Citra mulia dari periode 2011-2015.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini untuk memperoleh data 

maupun informasi dengan metode dokumentasi dan studi kepustakaaan.  

1.  Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan dasar-dasar teori dan 

penelitian terdahulu, serta segala informasi yang berkaitan dengan 
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penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, seperti 

informasi didapat di internet maupun lainnya (Debby, 2016). 

2.   Studi dokumentasi, adalah pengumpulan data yang dilakukan pada subjek 

penelitian melalui dokumen-dokumen laporan keuangan dan dokumen 

pendukung lainnya dari perusahaan (Debby, 2016). 

 

3.4 Defenisi Operasional Variabel 

Menurut Darsono dan Ashari (2005:91) alat analisis rasio laporan arus 

kas yang diperlukan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan antara lain : 

3.4.1 Rasio Arus Kas Operasi (AKO)  

Rasio ini diperoleh dengan membagi arus kas operasi dengan kewajiban 

lancar. Rasio ini menunjukkan bahwa rasio arus kas operasi berada di bawah 

satu yang berarti terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar 

kewajiban lancar, tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Dalam 

perusahaan, aktivitas normal adalah aktivitas utama yang merupakan kegiatan 

yang terus menerus.  

    
                       

                
 

3.4.2  Rasio Cakupan Kas Terhadap Bunga (CKB) 

 Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

membayar bunga atas hutang yang telah ada. 
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3.4.3  Rasio Cakupan Kas Terhadap Hutang Lancar (CKHL)  

 Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang 

lancar berdasarkan kas bersih. Rasio ini diperoleh dengan kas ditambah 

deviden kas dibagi dengan hutang lancar. 

 

     
                            

             
 

 

3.4.4  Rasio Pengeluaran Modal (PM) 

 Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan 

pembayaran hutang yang ada.  Rasio ini diperoleh dengan kas dibagi dengan 

pengeluaran modal. 

   
                

                 
 

3.4.5  Rasio Total Hutang (TH) 

 Rasio ini menunjukan jangka waktu pembayaran hutang oleh 

perusahaan, dengan mengetahui rasio ini, perusahaan bisa menganalisis dalam 

jangka waktu beberapa lama perusahaan akan mampu membayar hutang 

dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan. 

   
                

            
 

3.4.6  Rasio Cakupan Arus Dana (CAD) 

 Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas guna membayar komitmen-komitmen (bunga, pajak, dan 
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deviden preferen). Digunakannya laba sebelum pajak untuk menentukan 

besarnya nilai pajak yang ditanggung oleh perusahaan, nilai tersebut  diperoleh 

dari laba sebelum pajak (EBIT) yang terdapat pada laporan laba rugi 

komprehensif. 

    
    

                                        
 

3.4.7  Rasio Arus Kas Bersih Bebas (AKBB) 

 Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban kas dimasa mendatang. Rasio ini diperoleh dengan rumus 

sebagai berikut: 

     
                                                            

                                                   
 

 

3.5 Teknis Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis rasio 

laporan arus kas, analisis time series dan  analisis trend. 

1. Analisis Rasio Laporan Arus Kas 

 Analisis rasio laporan arus kas, yaitu Arus Kas Operasi (AKO), Cakupan 

Kas Terhadap Bunga (CKB), Cakupan Arus Dana (CAD), Cakupan Kas 

Terhadap Hutang Lancar  (CKHL), Total Hutang (TH), Pengeluaran Modal 

(PM), Arus Kas Bersih Bebas (Darsono, 2005:91). 
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2. Analisis Time Series 

 Analisis time series atau analisis runut waktu adalah analisis laporan 

keuangan dengan menggunakan data laporan keuangan dari tahun ke tahun. 

Dalam analisis ini, laporan keuangan yang dianalisis tidak hanya satu tahun 

melainkan lima tahun. Dalam analisis ini dapat dilihat apakah  ada kenaikan 

atau penurunan dalam komponen laporan keuangan (Fahmi, 2013:2). 

    3.   Analisis Trend 

Analisis trend atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang 

biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Dalam analisis trend 

perbandingan analisis dapat dilakukan dengan  menggunakan analisis 

horizontal atau dinamis. Namun dalam penelitian ini yang digunakan adalah 

analisis Horizontal. Analisis Horizontal merupakan analisis yang dilakukan 

dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, karena 

penelitian ini mengambil periode dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Hasil 

analisis ini akan terlihat bagaimana perkembangan perusahaan dari periode 

yang satu ke periode yang lain  (Kasmir. 2010:82) 

 

 

 

 

 

 

                                         


