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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitiaan yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut 

Nazir (2005: 55) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta, sedangkan ciri dari penelitian ini adalah penelitian yang dimaksudkan 

untuk membuat gambaran tentang situasi-situasi dan kejadian-kejadian yang 

sedang terjadi.  

Sedangkan menurut Maxfield dalam Nazir (2005: 57) Penelitian Studi 

kasus atau penelitian kasus (case study) adalah penelitian tentang status 

subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari 

keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, 

lembaga, maupun masyarakat. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan 

gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-

karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian 

dari sifat-sifat khas diatas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Semen Indonesia, Tbk dengan 

berdasarkan data-data laporan keuangan perusahaan yang meliputi Neraca, 

Laporan Laba Rugi, Laporan perubahan Modal, Catatan atas Laporan 
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Keuangan, dan Laporan Arus Kas yang dimiliki oleh perusahaan yang 

kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan alat ukur kinerja keuangan 

yaitu rasio likuiditas, rasio aktvitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan 

rasio pasar serta dilakukan interpretasi atas hasil pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan. 

 

3.3 Data Penelitian 

3.3.1 Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder, 

menurut Indrianto dan Supomo (2012: 147) data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan histori yang telah tersusun 

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. Data Sekunder Menurut Sugiyono (2005: 62), data sekunder 

adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya 

penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini 

diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap 

banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan – catatan yang berhubungan 

dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang diperoleh 

dari internet. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data laporan 

keuangan PT. Semen Indonesia, Tbk periode 2009-2015. 
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3.3.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif 

menurut sugiyono (2010: 15) adalah jenis data yang dapat diukur atau 

dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan dan 

dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam hal ini data 

kuantitatif yang digunakan dalam penelitian adalah laporan keuangan 

tahunan PT. Semen Indonesia, Tbk periode 2009-2015. 

 

3.3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, 

dengan data-data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu 

laporan keuangan tahunan PT. Semen Indonesia Tbk periode tahun 2009-

2015, serta data relevan yang diperoleh terkait dengan penelitian. Ruang 

lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian untuk mengukur kinerja keuangan PT. Semen Indonesia Tbk 

sebelum dan sesudah melakukan transaksi akuisisi dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan. 

 

3.4 Definisi Opersional Variabel dan Pengukurannya 

Berdasarkan perumusan masalah dan tinjauan pustaka maka definisi 

operasional dari masing-masing variabel, antara lain: 

1. Rasio Likuiditas  

Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2016: 129) menyebutkan 

bahwa rasio likuiditas (liquidity ratio) merupakan rasio yang 
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menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

(utang) jangka pendek. Rasio Likuiditas digunakan untuk 

menggambarkan seberapa likuidnya suatu perusahaan serta kemampuan 

perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek dengan 

menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya dengan kata lain, rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar 

kewajiban  yang  segera jatuh tempo. 

Pentingnya rasio likuiditas dapat dilihat dengan 

mempertimbangkan dampak dari ketidakmampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka  pendeknya.  

Dalam rasio likuiditas, analisa dapat dilakukan dengan 

menggunakan rasio sebagai berikut:  

a. Rasio Lancar (Current Ratio)  

Rasio lancar merupakan rasio untuk  mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar 

yang tersedia.  

 

  Sumber: Kasmir (2016: 135) 

 

b. Rasio Cepat (Quick Ratio atau Acid Test Ratio)  

Rasio  cepat merupakan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang 
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lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai 

persediaan. 

 

Sumber: Kasmir (2016: 137) 

 

2. Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas menurut Kasmir (2016: 172) merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur efisiensi/efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan aktiva yang dimilikinya.    

Dalam analisa aktivitas rasio yang digunakan adalah:  

a. Rasio Perputaran Persediaan (Inventory turnover ratio)  

Rasio perputaran persediaan, mengukur aktivitas atau 

likuiditas dari persediaan perusahaan. 

 

 Sumber: menurut James C Van Horne dalam Kasmir (2016: 180) 

 

b. Rasio Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turn Over Ratio)  

Perputaran total aktiva menunjukkan efisiensi dimana 

perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan 

penjualan.  

 

 Sumber: Kasmir (2016: 186) 
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3. Rasio Solvabilitas   

Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2016: 151),  Rasio 

Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aktiva perusahaan dibiayai dengan utang dan mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek 

maupun jangka panajang apabila perusahaan dilikuidasi (dibubarkan).  

Rasio yang digunakan adalah:   

a. Rasio Hutang Terhadap Aktiva (Total Debt to Asset Ratio) Rasio 

ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang 

atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap 

pengelolaan aktiva. 

 

 Sumber: Kasmir (2016: 156) 

b. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio)  

Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang 

jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh 

pemilik  perusahaan, guna mengetahui jumlah dana yang 

disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. 

 

 Sumber: Kasmir (2016: 158) 

4. Rasio Profitabilitas   

Rasio profitabilitas menurut Kasmir (2016: 196) merupakan 

rasio untuk menilai kemampuan perusahaan mendapatkan laba  melalui 
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semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, 

kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.  

Rasio yang digunakan adalah: 

a. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)  

Margin laba kotor adalah ukuran persentase dari setiap hasil 

sisa penjulan sesudah perusahaan membayar harga pokok 

penjualan. 

 

 Sumber: Kasmir (2016: 199) 

b. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin)  

Margin Laba Bersih menurut Kasmir (2016: 200) 

merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba 

setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini 

menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan.  

 

 Sumber: Kasmir (2016: 200) 

 

5. Rasio Pasar  

  Rasio ini digunakan untuk mengukur harga pasar relatif terhadap 

nilai buku. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada sudut 

investor atau calon investor, meskipun pihak manajemen juga 

berkepentingan terhadap rasio guna mengetahui posisi perusahaan 

dalam pasar. Rasio pasar digunakan untuk menentukan harga per 
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lembar saham sehingga dapat diketahui nilai harga per lembar saham 

yang dimiliki oleh perusahaan.  

 

 Sumber: Kasmir (2016: 207) 

3.5 Metode Analisis Data 

Menurut Nazir (2014: 315) analisis data adalah pengelompokkan, 

membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga 

mudah untuk dibaca. Sesuai dengan tujuan penelitian guna pemecahan 

masalah yang diteliti dengan membandingkan data yang diperoleh untuk 

menunjukkan hubungan antara variabel-variabel analisis. Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analysis time series. 

Metode analysis time series adalah analisis perbandingan data dengan data 

keuangan periode sebelumnya (perbandingan dengan data historis). Metode 

analisis data untuk menentukan nilai rasio keuangan dilakukan melalui 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Mencari data mentah perusahaan 

Data mentah ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari 

laporan keuangan tahunan PT. Semen Indonesia, Tbk periode 2009-2015. 

2. Menghitung Rasio Keuangan 

Rasio Likuiditas 

a. Rasio Lancar (Current Ratio)  

     Sumber: Kasmir (2016: 135) 
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b. Rasio Cepat (Quick Ratio atau Acid Test Ratio)  

 

Sumber: Kasmir (2016: 137) 

Rasio Aktivitas 

a. Rasio Perputaran Persediaan (Inventory turnover ratio)  

 

 Sumber: menurut James C Van Horne dalam Kasmir (2016: 180) 

b. Rasio Perputaran Total Aktiva (Total Asset Turn Over Ratio)  

 

 Sumber: Kasmir (2016: 186) 

Rasio Solvabilitas 

a. Rasio Hutang Terhadap Aktiva (Total Debt to Asset Ratio)  

 

 Sumber: Kasmir (2016: 156) 

b. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio)  

 

 Sumber: Kasmir (2016: 158) 

Rasio Profitabilitas 

a. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)  

 

 Sumber: Kasmir (2016: 199) 
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b. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin)  

 

 Sumber: Kasmir (2016: 200) 

Rasio Pasar 

 

 Sumber: Kasmir (2016: 207) 

3. Uji ANOVA 

Levene’s test of homogeneity of variance digunakan untuk menguji 

asumsi ANOVA bahwa setiap grup (kategori) variabel dependen memiliki 

variance sama. Jika levene statistic signifikan pada 0.05, maka dapat 

menolak hipotesis nol yang menyatakan grub memiliki variance sama. 

Hasil uji levene test menunjukkan bahwa nilai F test (>0.05) berarti tidak 

signifikan atau tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan 

sebelum dan sesudah transaksi akuisisi, apabila hasil menunjukkan bahwa 

nilai F test (<0.05) berarti signifikan atau terdapat perbedaan kinerja 

keuangan perusahaan sebelum dan sesudah transaksi akuisisi (Ghozali, 

2007: 62). 

4. Analisis Hasil Perhitungan 

Hasil dari perhitungan rasio keuangan dilakukan analisis dengan 

menggambarkan kondisi kinerja keuangan PT. Semen Indonesia, Tbk 

secara umum dan menyajikan hasil perhitungan rasio keuangan kedalam 

bentuk table, tren dan uji ANOVA sehingga akan diperoleh hasil 

interpretasi dari kinerja keuangan PT. Semen Indonesia, Tbk. 


