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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian dokumen, yakni pengumpulan data 

yang dilakukan dengan mempelajari dokumen atau arsip-arsip dari 

perusahaan ataupun data-data yang diperlukan berkenaan dengan analisis 

kinerja perusahaan dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada 

perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek 

Indonesia.   

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.  Pendekatan 

deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif melalui pengungkapan kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang, peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam dari pelaku 

yang diamati. 

 

B. Data dan Sumber Data 

 

1. Data 

a. Data primer 
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Data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal 

ini peneliti memperoleh data atau  informasi langsung dengan 

instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.
1
 Meliputi karakteristik 

informan dan persepsi informan terhadap variabel penelitian yang 

didapatkan melalui instrumen pengumpulan data yakni laporan neraca 

dan laporan laba rugi serta berbagai gambaran Jakarta Islamic index 

(JII) di Bursa Efek Indonesia. 

b. Data sekunder 

Merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung 

dari obyek penelitian,
2
  sudah tersedia sehingga kita hanya mencari dan 

mengumpulkan. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti 

mempelajari, mencatat dan mengutip dari buku-buku yang ada 

diperpustakaan yang berhubungan dengan penelitian, dengan membaca 

literatur, makalah maupun surat kabar dan mencari informasi dari 

pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data dapat diperoleh. Adapun yang akan menjadi sumber data dalam 

penelitian ini adalah Informan  yaitu orang yang terlibat langsung dalam 

penelitian ini adalah pihak Bursa Efek Indonesia selaku penerima laporan 

keuangan mengenai laporan neraca dan laba rugi perusahaan yang 

                                                             
1
Wahyu Purhantara, Metedologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2010), hlm. 79. 

 
2
Ibid. 
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terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII), yakni bertempat di Kantor Bursa 

Efek Indonesia KP Banjarmasin yang beralamat di Jl. A.Yani Km. 1,5., 

No.101, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Observasi, yaitu peneliti melakukan peninjauan langsung untuk memperoleh 

data dan informasi yang bersinergi dengan permasalahan yang akan diteliti. 

2. Wawancara, yaitu alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula, dengan ciri 

kontak langsung antara peneliti dengan informan. Kemudian penulis meminta 

sejumlah data laporan keuangan yakni laporan keuangan perusahaan yang 

terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) kepada Bursa Efek Indonesia selaku 

penerima laporan keuangan tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengambil 

populasi data. Populasi menunjukkan keadaan dan jumlah obyek penelitian 

secara keseluruhan yang memiliki karakteristik tertentu.
3
  Populasi penelitian 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar 

di Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia yakni terdiri dari 30 

perusahaan efek syariah yang dapat memberikan informasi dan keterangan 

yang diperlukan penulis.  

3. Dokumentasi, yaitu seluruh dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang 

bertujuan untuk melengkapi data penelitian. 

                                                             
3
Muhammad Teguh, Metedologi Penelitian Ekonomi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 125. 
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D. Analisis Data Laporan Keuangan 

Setelah data diolah, selanjutnya diadakan analisis data laporan keuangan 

terhadap permasalahan yang dirumuskan terdahulu. Dimana data yang diperoleh 

dari hasil wawancara oleh  informan beserta data laporan keuangan dibahas secara 

mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan lima alat analisis, alat analisis 

data laporan keuangan pada penelitian adalah menggunakan analisa rasio 

keuangan berupa: 

1. Rasio Likuiditas 

2. Rasio Aktivitas 

3. Rasio Rentabilitas 

4. Rasio Solvabilitas 

5. Rasio Pasar 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini mencangkup : 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstrakan dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Dari 

pengertian diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa reduksi data penulis bisa 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi sehingga interprestasi bisa ditarik 
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2. Penyajian data 

Penyajian data adalah kesimpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data ini sangatlah berguna dalam memudahkan membaca dan 

menarik kesimpulan. Dalam tahap ini penulis melakukan display (penyajian) 

data secara sistemastis, data juga diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti 

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan hanyalah seagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan-kesimpulam juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung. Makna-makna yang muncul harus selalu diuji kebenaran dan 

kesesuaian sehingga validitasinya 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. 

 

 


