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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research). 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

mendeskripsikan karakteristik dari suatu populasi tentang suatu 

fenomena yang di amati. Penelitian deskriptif cenderung 

menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah 

secara teratur dan ketat dengan mengutamakan objektifitas yang 

dilakukan dengan cermat. Sedangkan Data yang dideskripsikan adalah 

data-data laporan keuangan pada lembaga keuangan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Barkah Gemadana yang dipublikasikan untuk 

menentukan kategori kesehatan pada lembaga kuangan tersebut (Lijan, 

2014, hlm. 34). Penlitian bertujuan untuk mengetahui Analisis Kesehatan 

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barkah Gemadana Martapura. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penulisan  bertempat di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di 

Kota Martapura, Kalimantan Selatan. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek, subjek yang dimaksud penelitian adalah karyawan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Barkah Gemadana Kota Martapura. 

Objek, objek yang dimaksud penelitian adalah Analisis Kesehatan PT. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barkah Gemadana Martapura. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017, hlm. 225). Sumber data 

primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian 

dan dengan dokumentasi. Adapun data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari Account Officer di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Barkah Gemadana Martapura.. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, data sekunder ialah sumber data yang dikutip atau diperoleh 

dari sumber lain atau data yang diambil secara tidak langsung karena data 

telah dikumpulkan pihak lain. Dalam artian data sekunder ialah data yang 

tidak didapatkan seaca langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang 



31 

 

 

 

lain atau pihak lain. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah 

laporan keuangan bank BPRS Berkah Gemadana pada periode 2020-

2021 yang dipublikasikan melalui website resmi 

(https://www.bprsberkahgemadana.co.id).  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna 

mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu 

penelitian. Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah penelitian 

untuk dapat menjawabnya diperlukan data atau informasi yang diperoleh melalui 

tahapan pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan adalah: 

1. Interview (wawancara), merupakan percakapan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan 

jawaban. 

2. Dokumentasi, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ialah 

sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik 

berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya 

monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses 

penelitian (Saban, 2007: 20). Teknik dokumentasi dapat dilakukan 

dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta 

yang berhubungan dengan salah dan tujuan penelitian, baik dari 

sumber dokumen yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, 

https://www.bprsberkahgemadana.co.id/
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buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah website dan lain-lain. Data 

yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal 

dari publikasi laporan keuangan tahunan bank BPRS Berkah 

Gemadana periode 2020 dan laporan keuangan triwulan Bank BPRS 

Berkah Gemadana periode 2021 yang diperoleh dari website resmi 

yaitu (https://www.bprsberkahgemadana.co.id). 

F. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data yaitu cara yang mengorganisasikan data sedemikian rupa 

agar dapat dibaca dan di tafsirkan. Untuk pengolahan data yang diperlukan 

penulis menggunakan teknik-teknik sebegai berikut : 

a. Editing yaitu meneliti kembali data yang terkumpul sehingga dapat 

diketahui kelengkapan dan kekurangannya dalam rangka proses 

penyusunan yang akurat. 

b. Kategorisasi, yaitu penyusunan terhadap data yang di peroleh 

berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara 

sistematis serta mudah di pahami. 

c. Interprelation, yakni penafsiran data agar mudah dipahami dan 

dianalisa. 

d. Describing, yaitu menguraikan secara jelas pada penulisan yang 

terbentuk dalam uraian dan hasil penulisan. 

 

https://www.bprsberkahgemadana.co.id/
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G. Analisis Data 

Analisis data yaitu memanfaatkan data agar memperoleh suatu kebenaran 

atau ketidak benaran dari suatu hipotesa. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan Metode RGEC. Adapun tolak ukur untuk 

menentukan tingkat kesehatan suatu bank setelah dilakukan penilaian terhadap 

masing-masing variabel, yaitu dengan menentukan hasil penelitian yang 

digolongkan menjadi peringkat kesehatan bank. Penilaian Metode RGEC meliputi 

faktor-faktor sebagai berikut : Risk Profile (Profil Risiko), GCG (Good Corporate 

Govenance), Earning (Rentabilitas) dan Capital (Permodalan). 
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