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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Hotel Sahid Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. Yos 

Sudarso No. 294 Bandar Lampung. 

 

 

 

3.2 Objek Penelitian 

 

 

 

Objek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Hotel Sahid Bandar 

Lampung. 

 

 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Data Kuantitatif 

Adalah data berupa angka-angka yang dapat dihitung berdasarkan satuan 

hitung. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Neraca, Laporan Laba Rugi periode 2007, 2008, 2009,2010,2011, data 
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jumlah karyawan, data mengenai tingkat hunian rata-rata hotel di Bandar 

Lampung. 

b. Data kualitatif 

Adalah data yang tidak berbentuk angka-angka dan tidak dapat diukur 

dengan satuan hitung. Dalam penelitian ini yang termasuk data kualitatif 

yaitu sejarah berdirinya, struktur organisasi serta tugas masing-masing 

jabatan. 

 

 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 

 

 

Menurut Sugiyono (2009), teknik pengumpulan data adalah cara-cara 

yangdigunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang 

analisisyang dilakukan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah 

a. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara 

melakukanpencatatan terhadap dokumen-dokumen, atau catatan-catatan 

yang dimilikiperusahaan yang berkaitan dengan penelitian. Data yang 

diperlukan untukpenelitian diambil langsung dari dokumen perusahaan 

yang meliputijumlah karyawan serta jumlah tamu, sejarah berdirinya, 

struktur organisasiserta uraian tugas masing-masing jabatan, aktivitas 

usaha perusahaan. 

b. Wawancara langsung dengan karyawan Hotel Sahid Bandar Lampung.  

c. Observasi langsung Hotel Sahid Bandar Lampung dan observasi di media 

internet. 
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3.5 Tehnik Analisis Data 

 

 

 

Tehnik analisis yang digunakan untuk menilai kinerja Hotel Sahid Bandar 

Lampung adalah dengan analisis rasio keuangan, analisis persentase tingkat 

hunian kamar, analisis perbandingan fasilitas dan pelayanan dengan hotel sejenis 

yaitu Hotel Bukit Randu, Hotel Grand Anugerah, Hotel Marcopolo, dan Hotel 

Amalia. 

 

 

 

3.5.1 Analisis Rasio 

 

 

 

Analisis rasio yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang menganalisis seberapa jauh perusahaan 

mampu bertahan hidup. 

a. Current ratio 

Current ratio =  

Bagi pemilik, current ratio yang relatif kecil akan lebih baik karena 

investasi dalam aktiva lancar berjumlah besar kurang menguntungkan 

apabila dibandingkan dengan investasi pada instrumen investasi jangka 

pendek yang lain. 
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2. Rasio Solvabilitas 

Rasio solvabilitas mengukur kemampuan hotel untuk memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya. 

a. Rasio solvabilitas 

Rasio solvabilitas =  

Penekanan arti penting dari rasio ini berbeda dari pihak yang memerlukan 

informasi keuangan hotel. Pemilik memerlukan rasio rendah karena dapat 

memaksimalkan kapasitas hotel dengan utang jangka panjang dan beban 

bungan yang harus ditanggung. Di sisi lain, kreditur menginginkan rasio 

yang tinggi untuk keamanan dana yang ditanamkan pada hotel dalam 

jangka panjang. 

 

3. Rasio Aktivitas 

Rasio ini mengungkapkan informasi mengenai efektivitas manajemen dalam 

mengelola sumber daya hotel. 

a. Perputaran aset (Asset Turn Over) 

ATO =   

Pemilik hotel lebih menyukai nilai rasio yang tinggi karena 

menggambarkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aset pemilik. 
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4. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas memberikan gambaran pada pihak-pihak yang 

berkepentingan tentang kemampuan manajemen hotel dalam menghasilkan 

laba untuk periode tertentu 

a. Marjin laba(Profit Margin) 

PM =  

Semua pihak yang terlibat, pemilik, kreditur, dan manajemen lebih 

menyukai rasio PM yang relatif tinggi. 

 

5. Rasio Operasional 

Dengan menganalisis rasio-rasio operasional, manajemen hotel mendapatkan 

informasi mengenai operasional hotel. 

a. Rerata harga kamar harian (Average Daily Rate) 

ADR =  

 

 

3.5.2 Analisis Persentase Tingkat Hunian Kamar 

 

 

 

Analisis persentase tingkat hunian kamar yang digunakan adalah: 

a. Transient: regular =  

b. Transient: group  =  

c. Paid Occupancy  =  
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NPRO = Number of Paid Rooms Occupied 

3.5.3 Analisis Perbandingan Fasilitas dan Pelayanan  

 

 

 

Tehnik analisis yang digunakan adalah dengan membandingkan fasilitas-fasilitas 

standar hotel bintang tiga yang tersedia di Hotel Sahid Bandar Lampung dengan 

hotel pesaing yaitu Hotel Marcopolo, Hotel Bukit Randu, Hotel Grand Anugerah, 

dan Hotel Amalia. Adapun fasilitas-fasilitas tersebut adalah coffee shop, fasilitas 

rapat, safe deposit box, layanan kamar, lift, restorant, bakery and cake, salon, 

concierge, transfer bandara, layanan kamar 24 jam, tur, laundry, pusat bisnis, taxi, 

wi-fi, ATM, kolam renang, billiard, spa, gym, ruang uap, taman, pijat, sauna, 

akses internet, internet (wireless), internet (gratis), internet wireless (gratis), 

tempat parkir mobil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 


