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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 

kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara 

objektif suatu aktivitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang 

sebelumnya belum pernah diketahui. (Sugiono, 2006). Dalam penelitian ini, peneliti 

mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari suatu aktivitas kemudian 

dideskripsikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan objek penelitian dalam 

lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang 

akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah 

keilmuan. (Muhajir, 2000). Oleh karena itu, penelitian ini harus dilakukan 

berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa data-data 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati. 

(Moleong, 2008). Jadi penulis dalam penelitian ini menjadi partisipan yang aktif 

dengan informan untuk dapat memahami lebih jauh dalam menginterpretasikan suatu 

makna peristiwa interaksi, sehingga menghasilkan data yang baru mengenai hasil 

penelitian yang ditemukan. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 17 juli 2020 

sampai dengan tanggal 16 September 2020. Penelitian ini dilakukan pada BTPN 

Syariah dengan data penelitian diperoleh melalui website resmi dengan alamat 

www.btpnsyariah.com dan alamat website resmi www.idx.co.id 
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3.3 Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan 

(financial statements) per 31 desember 2016, 2017, 2018 dan 2019. Sumber data 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dengan website resmi www.idx.co.id dan BTPN 

Syariah dengan website resmi www.btpnsyariah.com.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data yang berbentuk laporan 

keuangan tahunan (financial statements) yang didapatkan melalui Bursa Efek 

Indonesia dengan website resmi www.idx.co.id dan BTPN Syariah dengan website 

resmi www.btpnsyariah.com.  

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan 

metode analisis horisontal dengan teknik analisis perbandingan laporan keuangan 

dan teknik analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan yang akan 

penulis gunakan yaitu: 

1. Teknik analisis perbandingan laporan keuangan 

Teknik analisis perbandingan laporan keuangan merupakan teknik 

perbandingan laporan keuangan dua periode atau lebih untuk melihat 

perubahan yang terjadi di setiap pos laporan keuangan. Laporan keuangan yang 

akan penulis gunakan yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi 

tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Agar bisa di lihat kinerja keuangan BTPN 

Syariah sebelum dan setelah go public pada Pasar Modal Syariah. 
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2. Teknik analisis rasio keuangan  

Teknik analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis angka yang 

diperoleh dari perbandingan antara satu pos dengan pos lainya dalam satu 

laporan keuangan yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. 

Teknik analisis rasio juga memiliki beberapa jenis rasio keuangan yang akan 

penulis gunakan yaitu: 

a. Rasio likuiditas 

1) Quick Ratio (QR) 

Quick ratio dengan rumus sebagai berikut sebagai berikut: 

QR 
Cash Assets 

× 100% 
Total Deposit 

2) Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Loan to deposit ratio dengan rumus sebagai berikut: 

LDR 
Kredit 

× 100% 
Dana Pihak Ketiga 

3) Loan to Asset Ratio (LAR) 

Loan to asset ratio dengan rumus sebagai berikut:  

LAR 
Total Loans 

× 100% 
Total Asset 

b. Rasio profitabilitas 

1) Return On Asset (ROA) 

Return on asset dengan rumus sebagai berikut: 

ROA 
Laba sebelum pajak 

× 100% 
Rata-rata total aset 

2) Return On Equity (ROE) 

Return on equity dengan rumus sebagai berikut: 

ROE 
Laba setelah pajak 

× 100% 
Rata-rata total ekuitas 
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3) Net Profit Margin (NPM) 

Net profit margin dengan rumus sebagai berikut: 

NPM 
Net Income 

× 100% 
Operating Income 

4) Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) 

Biaya operasional/pendapatan operasional dengan rumus sebagai 

berikut: 

Total Beban Operasional 
× 100% 

Total Pendapatan Operasional 

c. Rasio solvabilitas 

1) Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital adequacy ratio dengan rumus sebagai berikut: 

Modal 
× 100% 

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 

2) Debt To Equity Ratio (DER) 

Debt to equity ratio dengan rumus sebagai berikut: 

DER 
Jumlah Utang 

× 100% 
Jumlah Modal Sendiri 

 Laporan keuangan yang akan penulis gunakan yaitu laporan posisi keuangan 

dan laporan laba rugi tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Agar bisa di lihat 

kinerja keuangan BTPN Syariah sebelum dan setelah go public pada Pasar 

Modal Syariah. 
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3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

melakukan triangulasi. Triangulasi yang dilakukan mencakup triangulasi waktu, 

sumber dan teknik pengumpulan data.  

1. Triangulasi waktu, yaitu untuk mendapatkan data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekkan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. 

2. Triangulasi sumber yaitu  untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-

beda dengan teknik yang sama 

3. Triangulasi teknik, yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, 

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan menggunakan observasi 

dan wawancara untuk sumber data yang sama dan serempak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


