
 
 

31 
 

 

BAB 3  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

    Menurut Noer (2013), “Populasi merupakan sekumpulan objek yang 

menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin 

diketahui. Objek ini disebut dengan satuan analisis. Satuan analisis ini 

memiliki kesamaan perilaku atau karakteristik yang ingin diteliti..”Populasi di 

dalam penelitian ini berjumlah 25 perusahaan yang bergerak di bidang  food 

and beverages dan merupakan perusahaan terbuka atau sudah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia.  

Menurut Noer (2013), “Sampel merupakan contoh atau himpunan bagian 

(subset) dari suatu populasi yang dianggap mewakili populasi tersebut 

sehingga informasi apa pun yang dihasilkan oleh sampel ini bisa dianggap 

mewakili keseluruhan populasi.  Sampel di dalam penelitian ini berjumlah 3 

perusahaan yang bergerak di bidang food and beverages dan merupakan 

perusahaan terbuka atau sudah terdaftar di Bursa Efek. 

3.2. Metode Pemilihan Sampel Penelitian 

Pemilihan sampel penelitian didasarkan atas teknik simple random sampling.   

Di mana pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan cara memberikan 

peluang yang sama kepada semua anggota populasi untuk terpilih menjadi 

sampel. 
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Berikut ini adalah langkah-langkah untuk pemilihan sampel penelitian : 

a. Memberi urutan perusahaan dan membuat tabel bilangan random yang 

dijadikan populasi di Excel. 

b. Setelah diurutkan perusahaan yang akan dipilih menjadi sampel 

ditentukan dengan cara memilih tiga perusahaan dengan cara random 

sesuai tabel bilangan random yang ada di Excel. 

c. Setelah itu analisis kinerja keuangan ketiga perusahaan yang dipilih 

menjadi sampel selama jangka waktu 2013 hingga 2018 manakah yang 

memiliki kinerja keuangan terbaik berdasarkan pengukuran rasio 

keuangan dan Economic Value Added. 

 

3.3.Metode Pengumpulan Data 

- Sumber  dan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder di mana 

berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan yang 

dijadikan sampel selama jangka waktu 2013 hingga 2018. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini berasal dari website (www.idx.co.id). 

           -Teknik Pengumpulan Data  

           Pengumpulan data berdasarkan dokumentasi yang berasal dari sumber data 

yang tersedia di website (www.idx.co.id). 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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3.4. Analisis Data  

Menurut Mandasari ( 2017 ) analisis data dalam penelitian dapat 

dikelompokkan menjadi 2 yaitu : 

a. Analisis Kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan menggunakan 

kata,  kalimat, skema dan gambar dari hasil penelitian. 

b. Analisis Kuantitatif yaitu suatu metode analisis data dengan menggunakan 

perhitungan angka-angka dari hasil penelitian. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif. Di mana data dianalisis  berdasarkan angka yang dihasilkan dari 

perhitungan rasio keuangan dan Economics Value Added. Angka yang 

dihasilkan memberikan suatu gambaran mengenai seberapa baiknya kinerja 

keuangan suatu perusahaan. 

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis terhadap kinerja 

keuangan perusahaan terpilih: 

1. Rasio likuiditas ( Liquidity Ratios ) 

Liquiditas perusahaan dianalisis dengan menggunakan Current Ratios, 

Quick Ratios, Cash Ratios, Net Working Capital, Cash Turn Over Ratios 

dan Cash Flow from Operations. 

a. Current Ratios  

Rumus:    
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                      Semakin tinggi tingkat Current Ratios perusahaan dianggap mempunyai  

                      tingkat likuditas yang semakin baik. 

 

b. Quick Ratios 

Rumus : 

                    
                        

                   
 

   Semakin tinggi tingkat Quick Ratios perusahaan dianggap mempunyai tingkat  

likuiditas yang semakin baik. 

c. Net Working Capital 

Rumus : 

                                                       

Semakin tinggi tingkat Net Working Capital perusahaan dianggap 

mempunyai tingkat likuiditas yang semakin baik. 

d. Cash Ratios 

Rumus : 

             
                

                   
  

Semakin tinggi tingkat Cash Ratios perusahaan dianggap mempunyai 

tingkat likuiditas yang semakin baik. 

e. Cash Turn Over Ratios 

Rumus : 
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Semakin tinggi tingkat Cash Turn Over Ratios perusahaan dianggap 

mempunyai tingkat likuiditas yang semakin baik. 

f. Cash Flow from Operations 

Nilai positif pada Cash Flow from Operations menunjukkan 

perusahaan  mempunyai tingkat likuiditas yang baik. 

2. Rasio solvabilitas 

Solvabilitas perusahaan dianalisis dengan menggunakan Debt to Assets 

Ratios, Debt to Equity Ratios, Long Term Debt to Equity Ratios dan Cash 

Flow from Investment. 

a. Debt to Assets Ratios 

Rumus : 

                      
          

            
 

Semakin rendah tingkat Debt to Assets Ratios perusahaan diangap 

mempunyai tingkat solvabilitas yang semakin baik. 

b.  Debt to Equity Ratios 

Rumus : 

                       
          

            
 

Semakin rendah tingkat Debt to Equity Ratios perusahaan dianggap 

mempunyai tingkat solvabilitas yang semakin baik. 

c. Long Term Debt to Equity Ratios 

Rumus : 
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Semakin rendah tingkat Long Term Debt to Equity Ratios 

perusahaan dianggap mempunyai tingkat solvabilitas yang semakin 

baik. 

d. Cash Flow from Investment 

Nilai negatif pada Cash Flow from Investment menunjukkan 

perusahaan mempunyai tingkat solvabilitas yang baik. 

3. Rasio aktivitas ( Activity Ratios ) 

Aktivitas perusahaan dianalisis dengan menggunakan Inventory Turn 

Over, Total Assets Turn Over, Fixed Assets Turn Over, Working Capital 

Turn Over, Days Sales Receivables,Average Collection Period dan Cash 

Flow from Financing. 

a. Inventory Turn Over 

Rumus : 

                     
                  

         
 

Semakin tinggi tingkat Inventory Turn Over perusahaan dianggap 

mempunyai tingkat perputaran yang semakin baik. 

b. Total Assets Turn Over 

Rumus :  
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Semakin tinggi tingkat Total Assets Turn Over perusahaan dianggap 

mempunyai tingkat perputaran yang semakin baik. 

c. Fixed Assets Turn Over 

Rumus : 

                        
     

            
 

                        Semakin tinggi tingkat Fixed Assets Turn Over perusahaan  

                        dianggap mempunyai tingkat perputaran yang semakin baik.  

d. Working Capital Turn Over 

Rumus : 

                           
     

                   
 

                       Semakin tinggi tingkat Working Capital Turn Over perusahaan  

                       dianggap mempunyai tingkat perputaran yang semakin baik. 

e. Days Sales Receivables 

Rumus : 

                       
        

                                         
 

Semakin rendah tingkat Days Sales Receivables perusahaan dianggap 

mempunyai tingkat perputaran yang semakin baik. 

f. Average Collection Period 

Rumus : 
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Semakin rendah tingkat Average Collection Period perusahaan dianggap 

mempunyai tingkat perputaran yang semakin baik. 

g. Cash Flow from Financing 

Nilai Cash Flow from Operation yang positif mengindikasikan tingkat 

Cash Flow from Financing yang baik sehingga memengaruhi tingkat 

perputaran perusahaan yang semakin baik.  

4. Rasio Profitabilitas ( Profitability Ratios ) 

Profitabilitas perusahaan dianalisis dengan menggunakan Profit Margin on 

Sales, Net Profit Margin, Return on Assets dan Return on Equity. 

a. Profit Margin on Sales 

Rumus :    

                         
            

     
         

Semakin tinggi tingkat Profit Margin on Sales perusahaan dianggap 

mempunyai tingkat pendapatan yang semakin baik. 

b. Net Profit Margin 

Rumus : 

                   
                                

     
        

Semakin tinggi tingkat Net Profit Margin perusahaan dianggap 

mempunyai tingkat pendapatan yang semakin baik. 

c. Return On Investment  

Rumus : 
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Semakin tinggi tingkat Return on Investment perusahaan dianggap 

mempunyai tingkat pendapatan yang semakin baik. 

d. Return On Equity  

Rumus : 

                 
                                

            
 

                       Semakin tinggi tingkat Return On Equity perusahaan dianggap  

                       mempunyai tingkat pendapatan yang semakin baik. 

5. Rasio Pasar ( Market Ratios ) 

Rasio pasar perusahaan dianalisis dengan menggunakan Price Earning 

Ratios, Price to Sales Ratios, Dividend Yield, Dividend Payout Ratios dan 

Price to Book Values. 

a. Price Earning Ratios 

Rumus : 

                     
           

                 
 

Semakin tinggi tingkat Price Earning Ratios perusahaan dianggap          

memiliki prospek masa depan perekonomian yang semakin baik.       

b. Price to Sales Ratios  

Rumus : 
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Semakin tinggi tingkat Price to Sales Ratios perusahaan dianggap 

menghasilkan tingkat penjualan saham yang semakin menguntungkan. 

c. Dividend Yield 

Rumus :                    
                  

           
 

                       Semakin tinggi tingkat Dividend Yield perusahaan dianggap mampu  

                       menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar kepada investor. 

d. Dividend Payout Ratios  

Rumus : 

                        
                  

                 
 

Semakin tinggi tingkat Dividend Payout Ratios perusahaan dianggap 

mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar yang dibayarkan 

kepada investor. 

e. Price to Book Values 

Rumus : 

                     
           

                            
 

Semakin tinggi tingkat Price to Book Values semakin mahal harga 

saham suatu perusahaan. 

6. Economics Value Added ( EVA ) 

Rumus : Economics Value Added ( EVA) = NOPAT – Capital Charges 

Semakin tinggi tingkat Economics Value Added perusahaan dianggap 

mempunyai nilai tambah yang mengalami peningkatan secara ekonomis. 


