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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya 

memaparkan atau menggambarkan saja suatu karakteristik tertentu 

dari suatu fenomena (Fatihudin, 2012:19). Sedangkan penelitian 

kuantitatif itu sendiri merupakan penelitian yang menggunakan 

pendekatan yang bersifat objektif, mencakup penggumpulan data dan 

analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik 

(Fatihudin, 2012:21). Dalam penelitian ini metode pengujian tidak 

menggunakan statistik, namun hanya memaparkan hasil dari 

perhitungan analisis rasio profitabilitas sesuai data yang diperoleh 

dengan rumus analisis rasio profitabilitas . 

 

B. Identifikasi Variabel 

Dalam setiap penelitian, pengenalan terhadap variabel penelitian 

merupakan suatu hal yang sangat penting karena dapat mengarahkan 

pada obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat variabel 

profitabilitas dan kinerja keuangan. Sehingga dengan variabel tersebut 
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penulis membahas mengenai rasio profitabilitas pada PT. Gudang 

Garam Tbk untuk menilai kinerja keuangan PT. Gudang Garam Tbk.  

 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Profitabilitas ( X ) 

Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam presentase yang 

digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba pada tingkat yang diterima. Dalam hal ini 

penulis menggunakan Rasio Profitabilitas untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari setiap 

penjualan yang dilakukan dalam periode tertentu.  

2.  Kinerja keuangan ( Y ) 

Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai 

perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek 

keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan 

penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya 

manusianya. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi 

keuangan perusahaan pada periode tertentu menyangkut aspek 

penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya 

diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan 

profitabilitas  (Jumingan, 2006:239). 
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D. Jenis dan Sumber data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder 

yaitu dari Bursa Efek Indonesia (BEI) (Annual Report 2008 sampai 

dengan 2012). Data sekunder yakni data yang dikumpulkan peneliti 

secara tidak langsung atau menggunakan sumber lain, badan/intitusi 

lain, dari peneliti lain, misalnya dari Badan Pusat Statistik (BPS), 

Bank Indonesia (BI), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 

Bursa Efek Indonesia (BEI), atau lembaga lainnya (Fatihudin, 

2012:88). Data yang digunakan penulis adalah data laporan keuangan 

PT. Gudang Garam Tbk dan PT HM Samporena Tbk pada tahun 2008 

sampai dengan tahun 2012. 

E. Prosedur Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 

pengumpulan data berupa dokumen yaitu data yang diperoleh dari 

catatan atau dokumen Bursa Efek Indonesia (BEI) (Annual Report 

2008 sampai dengan 2012). 

F. Pengelolahan data dan Teknik analisis 

1. Pengolahan data  

Dalam mengolah data, penulis hanya menggunakan 2 langkah, 

yaitu:    

1) Kalkulasi 
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Kalkulasi adalah menghitung data yang telah dikumpulkan dengan 

cara menambah, mengurangi, membagi atau mengalikan atau 

lainnya (Fatihudin, 2012:105). 

2) Mendeskripsikan data 

Dengan perkembangan teknologi yang pesat, mendeskripsikan data 

dapat dilakukan melalui sajian tabel, gambar dan lainya. Dalam 

memproses data, agar lebih mudah maka penulis menggunakan 

microsoft excel. 

2. Teknik analisis 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya 

memaparkan atau menggambarkan saja suatu karakteristik tertentu 

dari suatu fenomena (Fatihudin, 2012:19). Sedangkan penelitian 

kuantitatif itu sendiri merupakan penelitian yang menggunakan 

pendekatan yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan data 

dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian 

statistik (Fatihudin, 2012:21). Namun dalam penelitian ini penulis 

tidak menggunakan statistik. Teknik yang dilakukan dalam 

penelitian ini, penulis akan menggunakan data laporan keuangan 

untuk melakukan perhitungan analisis rasio sesuai rumus pada 

teori-teori yang telah ada yaitu mengenai rasio profitabilitas. 

 


