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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

Jenis penelitian ini adalah penelitian dokumenter. Penelitian Dokumenter 

adalah penelitian data historis. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang 

dipublikasikan melalui website Bank BRI Syariah. 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan, 

menyusun, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data yang dianalisis yang 

kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan keperluan pemakai laporan keuangan 

yang didalamnya menunjukkan kondisi perusahaan yang diteliti (Wisesa & 

Krisnadi, t.t., hlm. 8). Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menelaah data 

keuangan berupa angka sebagai alat menganalisis data apa yang ingin diketahui. 

Tahapan awal yaitu data-data dari laporan keuangan dianalisis dan kemudian 

hasilnya di deskripsikan untuk menjelaskan secara komprehensif data yang diolah 

tadi. Kuntjojo (dalam Zaki, 2017, hlm. 47) 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah kinerja keuangan Bank BRI Syariah yang 

dianalisis dengan metode Trend untuk melihat apakah terjadi penurunan atau 

peningkatan kinerja. 

Objek penelitian ini adalah Laporan Keuangan Bank BRI Syariah tahun 

2015-2019 yang dipublikasikan/diterbitkan oleh Bank setiap tahunnya. 
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C. Data dan Sumber Data 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan satu jenis data saja, 

yaitu data sekunder. Data sekunder sendiri yaitu data yang diperoleh secara tidak 

langsung oleh yang berkepentingan, tetapi data yang sifatnya sudah 

disediakan/dipublikasikan. Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan Bank 

BRI Syariah 2015-2019. 

Sumber data sendiri didapatkan dari website resmi bank BRI Syariah dan 

juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian sendiri yaitu dengan metode dokumentasi 

berdasarkan teknik data sekunder. Data sekunder yang diambil yaitu data keuangan 

Bank BRI Syariah periode 2015-2019 yang dipublikasikan melalui website bank 

tersebut dan otoritas jasa keuangan (ojk).  

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai peneliti yaitu menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif. Proses penelitian kuantitatif sendiri yaitu mengklasifikasikan 

data berdasarkan tiap variable, diolah dengan cara dianalisis data tadi kemudian 

dijelaskan untuk menjawab rumusan masalah. 

Tahapan-tahapan dalam menganalisis data dalam penelitian ini sendiri 

dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 
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1. Mempelajari laporan keuangan yang diambil dalam penelitian ini yaitu data 

laporan  posisi keuangan (neraca) dan laporan laba rugi bank BRI Syariah. 

2. Menghitung persentase analisis trend kinerja keuangan. 

Rumus untuk menghitung analisis trend sendiri yaitu:  

% Angka indeks = 
Tahun Pembanding−Tahun Dasar 

Tahun dasar 
 X  100 % 

3. Menilai trend kinerja keuangan dengan pada pos-pos akun aktiva, liabilitas, 

ekuitas dan laba rugi serta profitabilitasnya. 

Penilaian kinerja keuangan dengan teknik trend sendiri dinilai dengan 

membandingkan data historis setiap pos-pos akun. Jika trend kinerja bank dibawah 

indeks tahun dasar, maka perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan dan 

jika diatas 100 persen maka bank mengalami pertumbuhan. Setelah dibandingkan, 

data historis tadi kemudian dinilai kinerja dan profitabilitasnya.  

 Penulisan di bagian bagan sendiri, tahun dasar akan dinyatakan dengan 0 

untuk mempermudah membaca trend di bagan keuangan. Di tabel sendiri, 

penulisan akan tetap ditulis 100 persen, dan tahun pembandingnya akan ditulis 

berdasarkan analisis trend nya. Jika trend berada dibawah angka indeks maka 

ditulis dengan tanda (kurung) menyatakan menurun, dan jika diatas angka indeks 

maka ditulis angka biasa.  

 

  


