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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Goodyear Indonesia Tbk yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan waktu yang digunakan dalam melakukan

penelitian dimulai dari bulan april 2014 sampai dengan selesai.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa laporan

keuangan perusahaan Goodyear Indonesia Tbk yang Go Publik di BEI yang

meliputi laporan neraca, laporan laba/rugi dan data-data lain yang

diperlukan selama kurun waktu 5 tahun terakhir dimulai dari tahun 2009

sampai dengan tahun 2013.

3.2.2. Sumber Data

Laporan keuangan tersebut bersumber dari perusahaan Goodyear

Indonesia Tbk yang diterbitkan di www.idx.co.id  yang merupakan situs

resmi Bursa Efek Indonesia dan juga dari situs resmi perusahaan Goodyear

Indonesia Tbk.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini maka

penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:
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a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data berupa laporan keuangan

perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi dan data-data lain yang

diperlukan dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji dan mempelajari landasan teori-teori

dan juga penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

3.4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu data yang diperoleh

disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan

dengan permasalahan untuk mengambil kesimpulan dan saran.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis rasio keuangan yang

digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut:

a. Rasio Profitabilitas

ROA = Laba Setelah PajakTotal AktivaROE = Laba Setelah PajakTotal Modal= Laba BersihPenjualan
b. Rasio Likuiditas

= Aktiva LancarHutang lancar
= Aktiva Lancar − PersediaanHutang lancar

ℎ = KasHutang lancar
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c. Rasio Solvabilitas

= Total hutangTotal aktiva= Total hutangTotal Modal− = Hutang jangka panjangModal
d. Rasio Aktifitas

Rasio perputaran persediaan = PenjualanPersediaanRasio perputaran modal kerja = PenjualanAktiva lancar − Utang lancar
Rasio perputaran total aktiva = PenjualanTotal aktiva

e. Rasio Pasar

PER = Harga sahamLaba per lembar saham
= Nilai Pasar SahamNilai Buku

Dalam hal ini data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode laporan

keuangan dengan membandingkan rata-rata internal rasio laporan keuangan PT.

Goodyear Indonesia Tbk dari tahun 2009 sampai tahun 2013 yang dikenal dengan

istilah time series analysis. Kemudian melakukan perbandingan dengan

perusahaan yang sejenis yaitu industri ban dan komponennya pada periode yang

sama yang dikenal dengan istilah cross-sectional approach. Selanjutnya

memahami masalah keuangan yang dihadapi PT. Goodyear Indonesia Tbk guna

mencari solusi yang tepat.


