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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian dokumenter, penelitian dokumenter 

adalah penelitian untuk menelusuri data historis.
1
 Penelitian ini dilakukan dengan 

cara meneliti laporan keuangan tahunan yang terdapat di perusahaan. 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan 

data-data yang dikumpulkan agar bisa memecahkan masalah penelitian.2 

Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan data 

kemudian menganalisanya berdasarkan teori yang sudah ada dan lebih 

menekenkan pada deskriptif secara apa adanya.
3
 Deskriptif data kualitatif adalah 

perangkat paling umum yang digunakan untuk menampilkan variabel kualitatif 

dalam bentuk diagram batang pada sebagian sumbu horizontal menunjukkan 

jumlah, angka atau persentase pada setiap hasil yang mungkin timbul.
4
 Dimana 

data-data yang dikumpulkan berupa angka kemudian dianalisis dan dideskripsikan 

untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Analisis kualitatif 

merupakan analisis nonstatistik yang membantu dalam penelitian. Data-data yang 
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diperoleh baik berupa angka maupun yang berupa tabel kemudian ditafsirkan 

dengan baik.
5
 Subjek dari penelitian ini adalah bagian keuangan dan obyek dari 

penelitian ini adalah laporan keuangan. Bertujuan untuk menilai kinerja 

Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih kota Banjarmasin. Dalam penilaian 

ini data yang berupa laporan keuangan perusahaan dianalisis kemudian ditarik 

kesimpulan menegenai kinerja perusahaan. 

 

B. Lokasi Penelitian  

Adapun penelitian ini mengambil lokasi pada Perusahaan Daerah Air 

Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin Jl. Jend Ahmad Yani km. 2,5 No. 12, 

Banjarmasin Timur Provinsi Kalimantan Selatan. 70235. Dengan alasan PDAM 

Bandarmasih dikabarkan mengalami defisit keuangan berdasarkan informasi yang 

di sampaikan oleh salah karyawan dengan inisal MA pada Perusahaan Derah Air 

Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data merupakan hasil dari pencatatan penulisan, baik berupa fakta atau 

angka.
6
 Data yang digunakan yaitu laporan keuangan dari Perusahaan Daerah 

Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin periode 2015, 2016 dan 2017. 

2. Sumber Data 
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Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk memperoleh data 

yang diperlukan adalah: 

a. Dokumen yaitu berkas atau data-data yang berhubungan dengan 

penelitian yang bisa memberikan keterangan dan informasi yang 

diperlukan dalam penelitian. 

b. Informan adalah orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, 

yaitu yang menjadi subjek peneliti. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Pengumpulan data berupa Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan 

data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, benar dan 

bukan berdasarkan perkiraan.
7
 

2. Pengumpulan data berupa wawancara, yaitu teknik pengumpulan data 

dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan 

dengan subjek penelitian atau responden.
8
 Subjek penelitian ini yaitu 

dengan melakukan wawancara langsung kepada pemimpin Perusahaan 

Daerah Air Minum Bandarmasih kota Banjarmasin. 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan untuk memaparkan data. Teknik analisis data 

yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan metode 

analisis kualitatif yaitu suatu analisis data yang dikelompokkan kedalam table-

tabel frekuensi berdasarkan karekteristiknya dan dinyatakan dalam frekuensi 

absolute dan frekuensi relatif (%) agar mudah dibaca dan dipahami serta 

mengetahui gejala-gejala data yang terjadi.
9
 Kemudian menerangkan dengan cara 

penarikan kesimpulan dari suatu kegiatan dari pembentukan yang utuh. 

Kesimpulan-Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-

makna yang muncul harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaian sehingga 

kebenarannya dijamin. Dalam tahapan ini, penulis membuat rumusan proposisi 

yang selanjutnya diangkat sebagai temuan penelitian. Kemudian dilanjutkan 

mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokkan data 

yang telah terbentuk dan proporsi yang telah dirumuskan rasio-rasio yang ada di 

perusahaan dengan menggunakan rumus-rumus yang terdapat didalam bab 2 

(dua). 

 

F. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, maka ditempuh 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 
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1. Tahapan Pendahuluan  

Pada tahapan ini penulis melakukan pengamatan secara garis besar 

terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran 

umum, kemudian menyusunnya dalam bentuk proposal, lalu dikonsultasikan 

kepada dosen pembimbing Bapak H. Abdul Gafur, LC. MA untuk meminta 

persetujuan, selanjutnya diajukan ke Biro Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis 

Islam. Setelah penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing I Bapak 

Hariyanto, SE, MM dan Dosen Pembimbing II Bapak H. Abdul Gafur, LC. 

MA Banjarmasin, 24 Januari 2018 dengan Nomor: B-246 

/Un.14/III.5/PP.009/01 /2018, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan 

perbaikan seperlunya, kemudian diseminarkan pada Hari/ Tanggal: Rabu, 28 

Februari 2018. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mengurus surat riset untuk 

kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara 

langsung kepada Manajer dan supervesor keuangan pada Hari/ tanggal: 

Kamis, 26 April 2018 s/d Selasa, 8 Mei 2018, sehingga diperoleh data dan 

informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis. 

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data  

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data akan diolah sesuai dengan 

teknik pengumpulan data dan di analisis secara deskriptif  kualitatif, kemudian 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dalam rangka perbaikan dan 
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kesempurnaannya dalam permasalahan yang diteliti dengan bukti lembar 

catatan konsultasi yang terlampir. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan  

Setelah dikonsultasikan dan disetujui maka hasil penelitian tersebut 

disusun dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan di hadapan Tim 

Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: 

Selasa, 17 Juli 2018. 

 


