
BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian yang menjadi objek penelitian adalah pada PT. Kalbe

Farma, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada bulan November 2013

dengan mengambil data-data yang diperlukan melalui BEI (bursa efek indonesia)

III.2 Jenis Data dan Sumber Data

A. Jenis Data

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan

dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan

memerlukannya (data dan informasi yang bersumber dari perusahaan).

Pengumpulan data ini bisanya dilakukan dengan membagikan kuisioner

kepada objek penelitian dan diisi secara langsung oleh responden.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang tela ada. (Iqbal, 2004: 19)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Menurut

Indriantoro (2005:69) data sekunder adalah data primer yang telah diolah

lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul atau pihak lain. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan data :

a. Neraca perusahaan dari tahun 2009 sampai tahun 2013



b. Laporan laba rugi dari tahun 2009 sampai tahun 2013

c. Laporan perubahan ekuitas, dan

d. Laporan arus kas

B. Sumber Data

Sumber data yang penulis perlukan dalam penelitian ini adalah data

atau informasi dari dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang

didapat dari PT.Kalbe Farma Tbk berupa neraca dan laporan laba rugi,

laporan perubahan ekuitas atau modal dan laporan arus kas.

III.3 Teknik Pengumpulan Data

Didalam pengumpulan data penulis hanya mengambil dari laporan

keuangan yaitu laporan neraca, laporan laba rugi dan dokumentasi yang

bersangkutan dengan skripsi ini.

III.4 Analisis Data

Analisis data yang diguanakan penulis ada dua yaitu :

1. Internal

Yaitu dengan membandingkan rasio-rasio tahun sekarang dengan

tahun sebelumnya dan rata-rata internal perusahaan dari tahun 2009

sampai dengan tahun 2013.

2. Eksternal

Yaitu dengan cara membandingkan rasio rata-rata industri perusahaan

yang sejenis dari tahun 2009 sampai tahun 2013.

Setelah data terkumpul yang diperoleh dari penelitian penulis

menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara



membandingkan antara data yang sudah ada dengan teori yang telah

terkumpul dengan uraian teoritis memperbandingkan rasio keuangan

sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang

sejenis.


