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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Jadwal Penelitian 

1.  Tempat Penelitian 

Suatu penelitian sudah tentu memiliki objek, agar penelitian dapat 

terlaksana. Menurut Sujarweni (2014:73), lokasi penelitian adalah tempat dimana 

penelitian itu dilakukan”. Sesuai dengan hal tersebut, maka menetapkan objek 

pada PT. Trimitra Swadaya Medan di Jl. Besar Medan Tanjung Morawa Km. 9,8 

Medan dengan kegiatan usaha utamanya adalah sebagai distributor perlengkapan 

untuk kemasan dan alat-alat perlengkapan kantor. 

 

2. Jadwal Penelitian 

Adapun jadwal bagi penulis melakukan penelitian ini yaitu mulai 

dilaksanakan pada bulan Desember 2018 dengan perincian sebagai berikut : 

Tabel 3-1 

Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 
2018 Tahun 2019 

Des Jan  Febr Mart Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt  

1. Pengajuan 

 Judul 

           

2. Penyusunan 

Proposal  

           

3. Bimbingan 

Proposal 

           

4. Pengumpulan 

Bahan 

           

5. Penyusunan 

Skripsi 

           

6. Bimbingan Skripsi            

7. Ujian Meja Hijau            
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3.2. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dalam 

bentuk keterangan serta dokumen yang diperlukan dalam penelitian sesuai dengan 

topik penelitian seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, laporan keuangan 

perusahaan dari tahun 2014 sampai tahun 2018. 

2. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian yaitu langsung dari tempat penelitian yang 

dalam hal ini PT. Trimitra Swadaya Medan. Dalam menyelesaikan skripsi ini, 

sumber data yang penulis kumpulkan untuk mendukung variabel penelitian adalah 

data sekunder yang merupakan data pendukung dari objek penelitian berupa 

dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang bersangkutan dengan penelitian. 

 

3.3.  Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui : 

1. Studi dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang terkait dengan masalah 

atau data penelitian seperti laporan keuangan perusahaan dari tahun 2014 

sampai tahun 2018. 

2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan langsung ke objek penelitian yang dalam hal ini PT. Trimitra 

Swadaya Medan. 
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3.4.  Definisi Operasional  

Adapun definisi operasional yang ada dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Current ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam melunasi hutang jangka pendeknya. 

Adapun alat ukur Current ratio dihitung dengan rumus : 

                           Aktiva lancar 

         Rasio Lancar  (Current Ratio)    =                x 100% 

                       Kewajiban lancar 

 

2. Cash ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam melunasi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan kas yang 

dimiliki.  

Adapun alat ukur Cash ratio dihitung dengan rumus : 

           Kas  +  Bank 

 Cash Ratio      = 

        Current Liabilities 

 

3. Return on Assets merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba dengan mengelola seluruh harta 

perusahaan.  

Adapun alat ukur Return on Assets dihitung dengan rumus : 

                Laba Bersih 

         Return on Asets =                                  

               Total Aktiva 
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3.5.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis 

deskiptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi 

data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil 

kesimpulan dari hasil yang diteliti.  
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