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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Lokasi dan Jadwal Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan pada CV. Halim Farma Chandra yang 

beralamat di Jl. Pemuda Baru II No. 6 Medan.  

Jadwal penelitian yang direncanakan sebagai berikut : 

No KEGIATAN Agustus September Oktober November Desember 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Tahap Persiapan                                         

2 
Pembuatan 
Proposal                                        

3 Riset lapangan                                         
4 Pengolahan Data                                         

5 
Penyusunan 
Skripsi                                         

Tabel 3.1 
Rincian Jadwal Penelitian 

3.2   Jenis Penelitian 

 Penelitian ini bersifat kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan 

masalah dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana 

adanya atau mengungkap fakta secara lebih mendalam mengenai pengaruh 

perputaran piutang dan terhadap likuiditas perusahaan. Penelitian kuantitatif 

mencakup setiap penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata 

dan perhitungan statistik lainnya. Dengan kata lain penelitian kuantitatif 

melibatkan diri pada perhitungan angka atau kuantitas. Hasil analisis kuantitatif 

cenderung membuktikan maupun memperkuat teori-teori yang sudah ada. 
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3.3   Populasi dan Penentuan Sampel  

3.3.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2015:117), pengertian populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk di pelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka disimpulkan bahwa populasi adalah 

wilayah yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitsa untuk ditarik 

kesimpulan. 

3.3.2 Sampel 

  Menurut Sugiyono (2015:118), pengertian sampel adalah sebagian jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Untuk 

itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili. Yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan CV. Halim Farma Chandra 

tahun 2016-2018. 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel  

Definisi variabel secara konsep adalah definisi yang telah menjadi teori, 

sedangkan definisi operasional adalah definisi yang telah menjadi teori secara 

operasional, secara praktik, secara rill, nyata dan lingkup obyek penelitian atau 
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obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini kinerja keuangan perusahaan diukur 

dengan menggunakan rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. 

Variabel-variabel penelitian didefinisikan secara spesifik dan diukur 

berdasarkan konsep akuntansi keuangan yang bersifat baku dengan 

operasionalisasi sebagai berikut : 

1. Variabel Bebas 

a. Rasio Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio 

Gross Profit Margin, Net Profit Margin , Return on Investment, Return on 

Equity. 

b. Rasio Aktivitas dengan analisis  yang digunakan Fixed Assets Turnover dan 

Total Asset Turnover. 

2. Variabel Terikat 

Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah kinerja keuangan perusahaan. 

Kinerja keuangan adalah ukuran subjektif dari seberapa baik performa 

perusahaan dalam mengunakan asset perusahaan untuk kegiatan bisnis dan 

mengahasilkan laba.  

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini mengumpulkan data dari perusahaan secara langsung baik 

data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara pada 

pihak perusahaan khususnya manajer keuangan mengenai kinerja keuangan CV. 

Halim Farma Chandra periode 2016-2018. Data sekunder diperoleh dari 

perusahaan berupa data laporan keuangan periode 2016-2018, studi literatur, dan 

laporan penelitian. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini memperoleh data langsung dari perusahaan dan kemudian 

diolah serta dianalisis. Rasio analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Rasio profitabilitas terdiri dari Gross Profit 

Margin, Net Profit Margin, Return on investment (ROI), dan Return on Equity, 

sedangkan rasio aktivitas terdiri dari  Fixed Assets Turnover dan Total Assets 

Turnover. 
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