
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini

tergolong penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif sendiri

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.

Informasi yang telah diperoleh, selanjutnya dilengkapi dengan perubahan dari

penulis sendiri, pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya pada

pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

Penelitian deskriptif ini merupakan penyidikan yang menuturkan dan menafsirkan

data yang ada dan akhirnya menarik kesimpulan. Jadi penelitian ini tidak

dimaksudkan untuk menguji hipotesis.

3.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan

PT.Asiaplast Industries Tbk, periode 2009 – 2014.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan
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jenis data sebagai berikut:

3.3.1 Data Primer

Yaitu data yang langsung penulis peroleh dari  laporan keuangan PT Asiaplast

Industries Tbk. Seperti yang diungkapkan oleh sugiyono (2008 : 402) bahwa sumber

primer adalah sumber data yang langsung  memberikan data kepada pengumpul data.

3.3.2 Data sekunder

Yaitu sumber data penelitan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data penelitian ini

diperoleh melalui Indonesian Capital Market Directory (ICMD), situs resmi BEI

yaitu www.idx.co.id, dan website resmi perusahaan, seperti data lokasi perusahaan,

sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi , visi dan misi perusahaan. Menurut

sugiyono ( 2008 402) sumber sekunder  adalah yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan

melihat laporan keuangan perusahaan sampel. Dengan teknik ini penulis

mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan PT.Asiaplast industries Tbk ,dari

tahun 2009 -2014. Data diperoleh melalui ICMD, situs resmi Bursa Efek Indonesia
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(www.idx.co.id) dan web-web terkait lainnya serta mempelajari literatur yang

berkaitan dengan permasalahaan penelitian baik media cetak maupun elektronik.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, artinya data yang

diperoleh di lapangan diolah sedemikian rupa sehingga memberikan data yang

sistematis, faktual dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti, mengambarkan

dan  menginterprestasi objek sesuai dengan apa adanya (Imam 2009 :19). Akan

dianalisis antara kinerja keuangan yang diukur menggunakan  analisis Rasio

Keuangan dan analisis Du Pont kemudian membandingkannya dengan laporan

keuangan tiap tahun dimulai dari 2009-2014:

1. Mengukur kinerja keuangan sampel dengan menggunakan 5 rasio keuangan.

(Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas, Profitabilitas, Pasar) Perusahaan   yang

terpilih menjadi sampel akan diukur dengan rumus rasio keuangan  yang

dimulai dari laporan keuangan tahun 2009-2014.

2. Mengukur kinerja keuangan sampel dengan menggunakan analisis Du Pont

untuk melihat perusahaan yang mana kinrja keuangan nya yang paling bagus

selama tahun 2009 – 2014.

3. Menyimpulkan kinerja keuagan perusahaan PT.Asiaplast industries Tbk.
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