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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah Library Research (Penelitian 

Kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

(Kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari 

penelitian terdahulu (Hasan, 2002). 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Mandiri Tbk, dan PT. Bank 

Syariah Mandiri Tbk. Penelitian ini dilakukan setelah dilaksanakannya ujian 

proposal hingga tercukupinya data penelitian. 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Laporan Keuangan PT. Bank 

Mandiri Syariah Tbk. dan PT. Bank Mandiri Tbk. Sampel dalam penelitian ini 

adalah laporan keuangan PT. Bank Mandiri Syariah Tbk. dan PT. Bank Mandiri 

Tbk Periode 2019. 

3.4 Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian 

ini diperoleh dari laporan keuangan Triwulanan dari PT. Bank Mandiri Syariah 

Tbk, dan PT. Bank Mandiri Tbk. Pada periode 2019 yang telah diaudit dan 

dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs resmi PT. Bank Mandiri Syariah 

dan PT. Bank Mandiri. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus 

penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut : 

1. Kepustakaan 

 Yaitu mempelajari buku-buku referensi hasil penelitian sejenis 

sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain (Dewi, 2017). Pada penelitian 

ini dilakukan pengumpulan data melalui buku-buku, skripsi dan jurnal yang 

relevan dengan penelitian ini. 

2. Studi Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumentasi 

ialah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang 

lain tentang subjek. 

3.2 Teknik Analisis Data 

 Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis 

konten (content analysis). Analisis konten merupakan teknik untuk menganalisis 

makna dari komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Komunikasi dipandang 

berisi simbol-simbol yang harus dimaknai kontennya baik berupa komunikasi 

lisan maupun tulisan. Komponen dalam analisis data yaitu: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisa data. 

Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang telah 

terkumpul. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.  
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 Data dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Bank Mandiri 

dan Bank syariah Mandiri kemudian disederhanakan dan diambil hanya pada 

perioede 2019. 

b. Penyajian Data (Data display) 

 Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data 

atau mendisplay data. Penyajian data adalah penulisan kembali kumpulan 

data/informasi yang terorganisasi dan terkategori, sehingga memungkinkan 

untuk melakukan penarikan kesimpulan dari data tersebut. 

 Data yang disajikan adalah nilai dari ROA (Return on Asset), ROE (Return 

on Equity) dan Loan to Deposit Rasio (LDR) Bank Mandiri dan Bank Syariah 

Mandiri pertriwulan serta nilai dari Dana Pihak Ketiga dan Kredit/Pembiyaan 

Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri pertriwulan. 

c. Kesimpulan (Conclusions) 

 Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan analisis terhadap data yang 

dikumpulkan, baik melalui tes maupun wawancara dan catatan lapangan 

(Marzuki Ahmad, 2018). 

 


