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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis  data yang digunakan adalah kuantitatif yang berasal dari laporan 

keuangan pada studi kasus PD. BPR Bank Jogja dan BPRS Bangun Drajat 

Warga. 

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada 

seperti profil perusahaan, laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan 

dan laporan laba-rugi PD. BPR Bank Jogja dan BPRS Bangun Drajat Warga 

Tahun 2016-2018. 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah langkah yang dilakukan penulis dalam 

penelitian untuk membantu memperoleh suatu data yang diperlukan dan valid. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

diantaranya adalah: 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data-data pendukung 

yang ada di lapangan guna membantu penulis dalam membuat hasil 

penelitian. Data tersebut adalah profil PD. BPR Bank Jogja dan BPRS 

Bangun Drajat Warga. 
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b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan atau studi literatur yaitu cara pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara menelusuri, mempelajari, dan menganalisis 

beberapa referensi buku atau sumber-sumber tulisan yang berkaitan dengan  

pengelolaan pembiayaan untuk menjaga likuiditas, meningkatkan 

rentabilitas dan profitabilitas. 

 

C. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yaitu dengan menggunakan teknik deskriptif 

kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan 

berdasarkan perhitungan angka dari hasil laporan keuangan PD. BPR Bank 

Jogja dan BPRS Bangun Drajat Warga. Adapun rasio yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rasio keuangan berupa : 

a. Rasio Aktivitas 

1) Fixed Asset Turnover 

                            𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 =
Aset Tetap

Total Aset
 

Sumber: Subramanyam (2017) 

 Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efektif dan 

efisien perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan 

pendapatan. Perusahaan yang memiliki Rasio perputaran aset yang tinggi 

menunjukan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk mengelola aset 

tetapnya secara efisien dan efektif.  Aset tetap sangat penting untuk 
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diperhitungkan karena aset tetap ini merupakan komponen terbesar dari 

total aset perusahaan. 

2) Total Asset Turnover 

             𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟 =
Pendapatan Oprasional

Total aset
 

Sumber: Mamduh M. Hanafi (2016) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menggunakan seluruh aset yang dimiliki. Perputaran aset yang 

baik yang meningkat menunjukan bahwa perusahaan mampu 

menghasilkan pendapatan yang tinggi, sebaliknya jika nilai perputaran 

aset total perusahaan cenderung kecil, hal ini mengindikasikan 

perusahaan tidak mampu mendayagunakan aset-asetnya untuk 

menghasilkan pendapatan. 

b. Rasio Likuiditas 

1) Rasio lancar (Current Ratio) 

 Rasio Lancar =
Aset lancar

Hutang lancar
𝑥100% 

Sumber: V. Wiratna Suwarjani (2016) 

    Rasio ini digunakan untuk menilai kecukupan aset lancar 

perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau utang 

lancarnya yang dipakai dalam perhitungan akuntansi sesuai jenis laporan 

keuangan, jika perbandingan aset lancar dan utang lancar bernilai tinggi 
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maka kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka panjangnya 

juga akan tinggi.  

2)  Loans to Assets Ratio 

𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠 𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑥100% 

Sumber: Kasmir (2016) 

    Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

memenuhi permintaan kredit menggunakan aset total yang dimiliki oleh 

bank. 

3) Banking Ratio 

 𝐵𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡
𝑥 100% 

Sumber: Kasmir (2016) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang menyimpan 

dananya dengan aset lancar yang lebih liquid yang dimiliki bank. 

4) Net Income Total Assets 

      𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
𝑥100% 

Sumber: Kasmir (2016) 

 Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar nilai 

penjualan yang diperoleh untuk modal kerja yang dimiliki oleh 

perusahaan. 
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c. Rasio Rentabilitas 

1) Rentabilitas Ekonomi 

         Rentabilitas Ekonomi =
Laba sebelum pajak

Total Aset
x100% 

Sumber: Mamduh M. Hanafi (2016) 

Rasio Rentabilitas  digunakan untuk mengukur kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. 

2) Rentabilitas Modal Sendiri 

       Rentabilitas Modal Sendiri =
Laba setelah pajak

Modal Sendiri
x100% 

 Sumber: Mamduh M. Hanafi (2016) 

  Rasio Rentabilitas modal sendiri digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan laba yang berasal dari 

modal keuangan milik pribadi. Rasio ini juga digunakan  untuk 

mengukur pencapaian perusahaan dan pengambilan keputusan tentang 

masalah pemenuhan kebutuhan keuangan perusahaan. 

3) Return On Invesment 

       𝑅𝑂𝐼 =
Laba setelah pajak

Total Aset
x100% 

Sumber: V. Wiratna Suwarjeni (2016) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup 

investasi yang dikeluarkan. 
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d. Rasio Profitabilitas 

1) Gross Profit Margin 

𝐺𝑃𝑀 =
Pendapatan Operasional − Baiaya Operasional

Pendapatan Operasional
𝑥100% 

Sumber: Kasmir (2016) 

 Rasio ini digunakan untuk menilai persentase laba kotor terhadap 

pendapatan yang dihasilkan dari penjualan, laba kotor yang dipengaruhi 

oleh laporan arus kas memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh 

perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk produksi 

atau jasa. 

2) Return On Assets 

𝑅𝑂𝐴 =
Laba sebelum  pajak

Total Aset
x100% 

Sumber: V. Wiratna Suwarjeni (2016) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal 

yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan 

keuntungan netto. 

 

 

 

 

 


