BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian dokumenter, penelitian dokumenter
adalah penelitian untuk menelusuri data historis. Penelitian ini dilakukan dengan
cara meneliti laporan keuangan tahunan PDAM Bandarmasih itu sendiri.
Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan
untuk mendeskriptifkan data-data yang dikumpulkan agar bisa memecah masalah
penelitian. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan
yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan
mengenai apa yang ingin diketahui. Dimana data-data yang dikumpulkan berupa
angka kemudian dianalisis dan dideskripsikan untuk mendapat kesimpulan yang
benar dan akurat. (Zaki, 2018, hlm. 47)

B. Lokasi Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian
pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih kota Banjarmasin
yang terletak Jl. Jend Ahmad Yani km. 2,5 No. 12, Banjarmasin Timur Provinsi
Kalimantan Selatan.
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C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subyek Penelitian
PDAM Bandarmasih bagian Accounting untuk mendapatkan data-data
yang dibutuhkan seperti laporan keuangan tahunan.
2. Objek Penelitian
Laporan neraca dan laporan laba rugi PDAM Bandarmasih periode tahun
2015-2018.

D. Data dan Sumber Data
1. Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang
diambil yaitu data penting mengenai perusahaan yang sangat berkaitan
dengan penulis teliti berupa laporan keuangan dari PDAM Bandarmasih
Kota Banjarmasin periode 2015-2018.
2. Sumber data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data dokumen, yaitu
data yang diperoleh dari laporan-laporan neraca dan laba rugi yang erat
hubungannya dengan objek yang diteliti yang diberikan dari bagian
keuangan PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin.

E. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dari peneliti berupa dokumenter. Metode dokumenter
adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari,
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kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian.
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan
khususnya neraca dan laporan rugi-laba.

F. Teknik Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu
analisis yang didasarkan pada perhitungan tingkat likuiditas, aktivitas dan
profitabilitas yang digunakan sebagai berikut:
1. Rasio Likuiditas
a. Current Ratio

b. Acid Test Ratio

2. Rasio Aktivitas
a. Total Asset Turnover

b. Receivable Turnover
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3. Rasio Profitabilitas
a. Profit Margin

b. ROA (Return On Total Asset)

c. ROE (Return On Equity)

G. Tahap Penelitian
Agar skripsi ini tersusun secara sistematis, maka ditempuh tahapantahapan sebagai berikut:
1. Tahap Pendahuluan
Pada tahap ini penulis menemukan suatu permasalahan penelitian untuk
mendapatkan gambaran umum kemudian dikonsultasikan kepada dosen
pembimbing dan dosen pengajar lainnya dalam rangka menyusun
proposal serta meminta persetujuan untuk diajukan ke Biro Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Setelah di setujui kemudian diadakan
seminar proposal.
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2. Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data pokok maupun data lain
yang diperlukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data
sebagaimana yang telah dipilih.
3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data
Pada tahap ini penulis mengolah dan menganalisis data yang telah
terkumpul dengan teknik pengolahan data dan analisis data yang dipilih,
kemudian di konsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka
penyempurnaan dan perbaikan.
4. Tahap Penyusunan Akhir
Dalam tahap ini penulis menyusun hasil penulis yang diperoleh sesuai
dengan sistematika penulisan. Kemudian dikonsultasikan kembali kepada
dosen pembimbing untuk kesempurnaannya sehingga dianggap baik dan
layak untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang
siap dimunaqasahkan.

