
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di PT Sucofindo (Persero) Medan, yang beralamat 

di Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 No. 105 Medan, 20122. 

3.2. Populasi Dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

 Menurut Sugiyono (2017:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan laba rugi 

dan neraca PT. Sucofindo (Persero). 

3.2.2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan laba rugi 

dan neraca PT Sucofindo (Persero) tahun 2013-2017. 

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

3.3.1. Jenis Data 

 Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Data 

kuantitatif yaitu data berbentuk angka-angka seperti laporan keuangan dan rasio 

keuangan. Menurut Sugiyono (2017:8) Penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti 
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pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

 
3.3.2. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Sunyoto (2016:21) "Data sekunder adalah data yang bersumber dari 

catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan 

mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada 

hubungannya dengan objek penelitian".  

 Dengan kata lain data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan 

yang ada pada perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah tersedia dan 

terdokumentasi seperti struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, 

dan laporan keuangan perusahaan serta dari sumber lainnya seperti mengadakan 

studi kepustakaan dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan 

data dan mengumpulkan data adalah dokumentasi, yaitu penulis mencatat dan 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan rasio keuangan khususnya rasio 

profitabilitas. Dalam hal ini berupa data laporan keuangan perusahaan PT. 

Sucofindo (Persero) tahun 2013-2017. 
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3.5. Metode Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2017:244) Analisis data adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 
ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 
sendiri maupun orang lain. 
 

 Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknik analisis dengan terlebih dahulu 

mengumpulkan data, kemudian mengklasifikasikan dan menganalisis data 

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. 

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan 

keuangan yaitu laporan laba rugi dan neraca pada PT. Sucofindo (Persero). 
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