
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustukaan yang bersifat 

deskriptif  yaitu menggunakan pendekatan yang disebut dengan analisis data sekunder.  

Selanjutnya bila dilihat dari  segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data, dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), 

kuesioner (angket), dokumentasi atau gabungan (Sugiyono, 2016). Analisis data sekunder atau 

yang sering disingkat dengan DAS adalah suatu metodologi penelitian yang menggunakan data 

sekunder (Hinrichs et al, 2017).  

Pemanfaatan data sekunder yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dari data-data yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau lembaga tertentu yang 

berkompeten untuk kemudian diolah secara sistematis dan objektif. 

Pada dasarnya karena ini menggunakan atau melampirkan angka dalam penelitian jadi 

hal ini menjadikan data keuangan adalah data utama untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan setelah merger ini. 

Data hasil analisis dalam kualitatif dengan data sekunder biasanya disajikan dengan 

pictogram dan piechart, grafik batang atau garis dan tabel distribusi frekuensi (McNabb, 2017). 

Untuk pembahasannya terhadap analisis penelitian akan dijelaskan secara mendalam dan 

interpretasi data yang disajikan secara lugas dan detail guna menghasilkan kesimpulan yang 

berisikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan. 

Sedangkan pada penelitian ini penelitian bertujuan untuk mencatat, mendeskripsikan, 



interpretasi dilakukan pada situasi yang saat ini terjadi. Atau dapat dikatakan penelitian ini 

memiliki tujuan yaitu mendapatkan informasi- informasi tentang kondisi sekarang kemudian 

menganalisis keterkaitan antara variabel yang ada (Moen & Middelthon, 2015). Penelitian ini 

tidak memakai hipotesis, akan tetapi hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai 

dengan variabel penelitian. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif , karena metode kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di 

mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

gabungan, analisis data. 

 

B. Lokasi penelitian 

Adapun penelitian ini mengambil lokasi pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan 

Regional 9 Kalimantan Jl.A.Yani KM 8,9 Banjarmasin. Alasan penulis mengambil 

lokasi penelitian pada Kantor Regional 9 Kalimantan adalah sebagai berikut : 

OJK adalah sebuah otoritas yang diberikan amanat oleh negara berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 4 tentang OJK yang menyebutkan 

bahwa OJK dibentuk untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat 

serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian 

nasional yang berdaya saing global serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum. 

 

C. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan adalah berbasis data-data keuangan yang perlu di analisis 

sehingga menghasilkan informasi dan keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif 

yang menunjukkan fakta. Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah 



meliputi. :  

1. Data ROA, ROE, FDR Bank BRI syariah  2018-2019. 

2. Data ROA, ROE, FDR Bank Mandiri Syariah  2018-2019. 

3. Data ROA, ROE, FDR Bank Negara Indonesia Syariah  2018-2019. 

4. Data ROA, ROE, FDR Bank syariah Indonesia 2018-2019. 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

Dokumen yakni catatan-catatan/Data-data penting yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan penulis berupa data data keuangan yang telah di upload oleh 

pihak OJK Regional 9 Kalimantan yang membantu kelengkapan informasi dari 

penelitian ini. 

 

 

 

D. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode yaitu:  

1) Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara  dokumentasi. 

2)  Dan juga  teknik pengumpulan data dengan pengumpulan dokumen- dokumen yang 

diperlukan dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, buku-buku literature, serta jurnal dan 

lain-lain, guna mendapatkan referensi untuk menjadi dasar dari penelitian. 

 

 

 
 

E. Analisis Data 

Analisis data sekunder atau yang sering disingkat dengan DAS adalah suatu metodologi 

penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama (Hinrichs et al, 2017). 



Pemanfaatan data sekunder memperoleh informasi yang dibutuhkan dari data-data yang 

dikeluarkan oleh suatu instansi atau lembaga tertentu yang berkompeten untuk kemudian 

diolah secara sistematis dan objektif. 

Data hasil analisis dalam kualitatif  biasanya disajikan dengan hasil wawancara dan 

untuk pembahasannya terhadap analisis penelitian akan dijelaskan secara mendalam dan 

interpretasi data yang disajikan secara lugas dan detail guna menghasilkan kesimpulan yang 

berisikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan. 

 

Sedangkan pada penelitian bertujuan untuk mencatat, mendeskripsikan, interpretasi dan 

analisis dilakukan pada situasi yang saat ini terjadi. Atau dapat dikatakan penelitian ini 

memiliki tujuan yaitu mendapatkan informasi-informasi tentang kondisi sekarang kemudian 

menganalisis keterkaitan antara variabel yang ada (Moen & Middelthon, 2015). Penelitian ini 

tidak memakai hipotesis, akan tetapi hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai 

dengan variabel penelitian. 

 


