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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan sub 

sektor pariwisata dan hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditinjau dari 

rasio keuangan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif. 

 Ada 25 perusahaan pada sub sektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata. Namun, 

yang menjadi sampel pada penelitian ini ialah 10 perusahaan yang di pilih dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. 

 

3.2 Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pariwisata dan hotel yang berada di 

Indonesia yang dimulai pada bulan oktober. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

1. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Dengan menganalisa semua 

data-data yang dikumpulkan dengan cara : 

 Menghitung, setelah mengumpulan data-data yang berupa laporan 

keuangan perusahaan, selanjutnya melakukan perhitungan dengan 

metode rasio keuangan yakni Rasio Aktivitas, Rasio Solvabilitas, Rasio 

Rentabilitas, dan Rasio Likuiditas. 
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 Menganalisa, setelah melakukan perhitungan dengan metode rasio 

keuangan, hasil perhitungan tersebut di analisa dan membahas mengenai 

kinerja keuangan perusahaan. 

2. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan 

suatu data yang diperoleh secara tidak langsung, dalam penelitian ini data 

berupa laporan keuangan perusahaan pariwisata dan hotel yang diperoleh 

melalui website resmi idx. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan dari sub sektor 

pariwisata dan hotel yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam pengambilan 

sampel digunakan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan suatu 

teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh 

penulis. Kriteria ditentukan oleh penulis sesuai dengan latar belakang permasalahan 

yang telah dipaparkan pada bab 1. Kriteria pemilihan sampel tersebut yaitu : 

1. Perusahaan yang hanya bergerak dibidang pariwisata. 

2. Perusahaan yang hanya bergerak dibidang hotel. 

Terdapat 14 perusahaan yang sesuai kriteria, namun hanya 10 perusahaan 

yang dijadikan sampel dikarenakan ada 4 perusahaan yang laporan keuangannya tidak 

lengkap sedangkan penulis membutuhkan informasi keuangannya untuk melakukan 

penelitian. Berikut daftar perusahaan pariwisata dan hotel yang dijadikan sampel 

dalam penelitian : 

1. PT. Graha Andrasentra Propertindo, Tbk (JGLE) 

2. PT. Panorama Sentrawisata, Tbk (PANR) 

3. PT. Bukit Uluwatu Villa, Tbk (BUVA) 

4. PT. Grahamas Citrawisata, Tbk (GMCW) 

5. PT. Hotel Mandarine Regency, Tbk (HOME) 



21 
 

 
 

6. PT. Indonesian Paradise Property, Tbk (INPP) 

7. PT. Jakarta International Hotels & Development, Tbk (JIHD) 

8. PT. Pudjiadi and Sons, Tbk (PNSE) 

9. PT. Red Planet Indonesia, Tbk (PSKT) 

10. PT. Hotel Sahid Jaya Internasional, Tbk (SHID) 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan Metode 

Studi Dokumen. Metode tersebut dipilih karena dalam penelitian ini tidak 

menggunakan pengumpulan secara langsung terhadap subjek penelitian, melainkan 

dengan pengumpulan data yang digunakan untuk bahan analisis. Berikut langkah-

langkah pengumpulan data dengan menggunakan Metode Studi Dokumen : 

1. Mencari  data yang berupa laporan keuangan 10 perusahaan yang dijadikan 

sampel di website resmi BEI yakni www.idx.com 

2. Menghitung rasio keuangan (Rasio Aktivitas, Rasio Solvabilitas, Rasio 

Rentabilitas, dan Rasio Aktivitas) pada 10 perusahaan yang dijadikan sampel 

3. Menganalisis hasil dari perhitungan rasio tersebut guna untuk menilai kinerja 

keuangan dari masing-masing perusahaan yang dijadikan sampel. 

 

 

 

 

 

 

http://www.idx.com/
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3.6 Definisi Variabel dan Definisi Operasional  

Tabel 3.1 

Definisi Variabel dan Operasional 

No. Definisi Variabel Definisi Operasional 

1. 

 

Rasio Likuiditas, 

adalah tingkat kemampuan suatu 

perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban finansial jangka pendek. 

 

Current Ratio 

=
Aktiva Lancar

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

 

Quick Ratio 

=
Aktiva Lancar − Persediaan

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

2. 

 

Rasio Aktivitas, 

Perbandingan antara tingkat penjualan 

dengan investasi dalam aktiva guna 

untuk mengukur tingkat efektivitas 

perusahaan dalam menggunakan 

aktivanya. 

 

Fixed Asset Turnover 

=
Penjualan

Aset tetap
 

 

Total Asset Turnover 

=
Penjualan 

Total Aset
 

3. 

 

Rasio Solvabilitas, 

merupakan penilaian terhadap sejauh 

mana perusahaan sanggup memenuhi 

kewajibannya. 

 

Debt to Asset Ratio 

=
Total Kewajiban

Total Aset 
  

 

Debt to Equity Ratio 

=
Total Kewajiban

Ekuitas
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4. 

 

Rasio Profitabilitas, 

adalah Rasio yang mengukur tingkat 

laba perusahaan. 

 

Return on Asset 

=
Laba Bersih 

Total Aset
 

 

Return on Equity 

=
Laba Bersih

Ekuitas
  

 

Net Profit Margin 

=
Laba Bersih 

Penjualan
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3.7 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data dari 

WWW.IDX.COM 

Perusahaan Sub Sektor 

Pariwisata dan Hotel 

Perhitungan 

Rasio Keuangan 

 

Analisis hasil perhitungan 

Rasio Keuangan 

Kesimpulan 

Rasio 

Likuiditas 

Rasio 

Aktivitas 

Rasio 

Solvabilitas 

Rasio 

Profitabilitas 
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3.8 Proses Pengolahan Data 

 Dalam proses pengolahan data, penulis menggunakan tiga tahapan mulai dari  

pengumpulan (input) yang akan diproses dengan beberapa metode yang telah dipilih 

sehingga akan menghasilkan suatu data yang kemudian di analisis (output). Berikut 

penjelasan tiga tahapan dalam proses pengolahan data : 

1. Input, data laporan keuangan perusahaan yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini diperoleh dari website resmi BEI yakni dengan mengakses www.idx.com. 

2. Proses, semua data laporan keuangan yang telah diperoleh, akan di proses 

dengan menggunakan metode rasio keuangan seperti: Rasio Likuiditas, Rasio 

Aktivitas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas. Proses tersebut 

bertujuan guna untuk menganalisis kinerja keuangan pada perusahaan sub 

sektor pariwisata dan hotel. 

3. Output, hasil  dari analisis kinerja keuangan pada perusahaan sub sektor 

pariwisata dan hotel yang akan menghasilkan kesimpulan. 

 

3.9 Metode Analisis Data 

 Dalam menganalisis data yang ada, penelitian ini menggunakan Metode 

Rasio Keauangan seperti: Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, Rasio Solvabilitas, dan 

Rasio Profitabilitas. Karena  dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan penulis 

dapat menilai kinerja perusahaan Pariwisata dan hotel. 

Untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau hasil penelitian, penulis 

menggunakan beberapa tahap dalam proses analisisnya, seperti: 

1. Melakukan review terhadap laporan keuangan perusahaan 

Tahap pertama yang dilakukan ialah, me-review  atau mengkaji laporan 

keuangan perusahaan guna sebagai bahan perhitungan dan juga sebagai sumber 

data dalam melakukan perhitungan. 
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2. Melakukan perhitungan 

Setelah me-review laporan keuangan perusahaan, tahap selanjutnya ialah 

melakukan perhitungan dalam hal ini menggunakan metode Rasio Keuangan 

seperti: 

a) Rasio likuiditas,  menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

melunasi semua kewajiban yang harus segera diselesaikan (hutang jangka 

pendek). 

b) Rasio Aktivitas, berguna untuk melihat beberapa aset yang dimiliki yang 

kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada 

tingkat kegiatan tertentu. Serta bagaimana suatu perusahaan dapat 

mengelola asetnya secara efektif. 

c) Rasio solvabilitas, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya baik jangka pendek 

maupun jangka panjang apabila perusahaan tersebut di likuidasi. 

d) Rasio Profitabilitas, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba. 

 

3. Melakukan analisis 

Setelah semua data dan hasil perhitungan terkumpul, penulis melakukan analisis 

mengenai hasil dari perhitungan tersebut. Serta melakukan pengukuran tingkat 

kesehatan dari perusahaan yang diteliti. 

4. Penarikan kesimpulan 

Tahap terakhir ialah memberikan kesimpulan dari proses mulai tahap satu hingga 

tahap 3. Penarikan kesimpulan dilakukan guna untuk mengetahui hasil dari 

penelitian atau hasil dari kinerja perusahaan yang di teliti. 
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