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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan sebuah obyek penelitian. Lokasi yang 

diambil peneliti dengan data sekunder adalah PT. Ades Waters Indonesia 

Tbk. yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007-2011 

dengan pertimbangan terdapat data-data yang cukup lengkap tentang 

permasalahan yang diteliti, yaitu laporan keuangan (neraca/laba-rugi). 

 

3.2. Data dan Jenis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat orang lain). Data sekunder 

biasanya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip (data komputer) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. 

Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari data sekunder PT. Ades 

Waters Indonesia Tbk. yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2007-2011 yang berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan arsip-

arsip yang diambil dari laporan kegiatan keuangan tahunan PT. Ades 

Waters Indonesia Tbk. 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dikumpulkan dalam 

bentuk angka-angka absolute dari laporan keuangan (Neraca/Laba Rugi) 

tahunan PT. Ades Waters Indonesia Tbk. Sedangkan data kualitatif adalah 

data yang selain data dalam bentuk angka-angka atau data non-angka. 

 

3.3. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif 

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. 

Menurut Moleong (2005: 6) penelitian kualitatif yaitu peneitian yang 

tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau penelitian yang 

didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, 

dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pencatatan arsip-arsip atau data-data yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 
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3.5. Metode Analisis Data 

Analisis  data  dilakukan  setelah  data  tersebut  diperoleh  dari  

penelitian. Melalui  penelitian  ini  diharapkan  dapat  diambil  kesimpulan 

dan  pemecahan  terhadap  masalah  yang  berhubungan  dengan  nilai 

tambah ekonomi dan kinerja keuangan perusahaan. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini berupa 

metode  analisis  kualitatif, yaitu dengan menggunakan angka rasio 

keuangan. Tahap-tahap analisis kualitatif yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

A. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti laporan keuangan. 

B. Analisis Fundamental Perusahaan, Menggumakan Analisis Rasio: 

1. Rasio Likuiditas, (Husnan dan Enny,1994: 39) 

a. Current ratio = 
aktiva  lancar

kewajiban  lancar
 

2. Rasio Leverage, (Husnan dan Enny,1994: 38) 

a. Debt-equity ratio = 
total  hutang

modal
 

3. Rasio Profitabilitas atau Efisiensi, (Husnan dan Enny,1994: 40-41) 

a. Gross Profit Margin = 
laba  kotor

penjualan
 

b. Operating Profit Margin = 
laba  operasi

penjualan
 

c. Net Profit Margin = 
laba  bersih  sesudah  pajak

penjualan
 

d. ROA = 
laba  bersih

total  aset
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e. ROE = 
laba  bersih  sesudah  pajak

total  modal  sendiri
 

4. Rasio Pasar, (Husnan dan Enny,1994: 41) 

a. EPS =  
laba  bersih

jumlah  saham  beredar
 

b. PER = 
harga  saham

EPS
 

C. Melakukan analisis kinerja perusahaan secara time series analisis dan 

cross section approach yang dibandingkan dengan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang bisnis yang sama yang ada di BEI (Food and 

Beverage). 

D. Menyajikan penelitian dari hasil analisis fundamental perusahaan. 


