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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian library, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan-bantuan 

material yang terdapat di ruangan perpustakaan.
1
 Seperti: buku-buku, majalah, 

dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah dan lain-lain. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif. 

Komparasi berasal dari kata komparatif  yang berasal dari bahasa Inggris 

“comparative” yang berarti dengan perbandingan.
2
 Penelitian komparatif 

adalah penelitian yang membandingkan.
3
 Sedangkan pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah pendekatan komparatif yang bersifat kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
4
 Dalam hal ini 

adalah membandingkan tingkat likuiditas dan profitabilitas keuangan antara 

BRI Syariah dan BNI Syariah.  

C. Sumber Data  

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah 

yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tetap agar data 

yang terkumpul relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga tidak 

menimbulkan kekeliruan. Adapun data penelitian ini peneliti menggunakan 

data sekunder.  
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Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder 

biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.
5
 

Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan 

sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, 

bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagai atas sumber 

buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen 

resmi.
6
 Data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data mengenai sejarah 

perkembangannya, dan jasa yang ada dengan menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen yang telah dimiliki oleh 

organisasi tersebut, seperti tingkat sejarah, visi, misi dan lain di BRI Syariah 

dan BNI Syariah. Selain itu, peneliti mengambil data yang diperoleh dari hasil 

laporan keuangan yang sudah dipublikasikan selama tiga tahun terakhir, yaitu 

2012-2104.   

D. Variabel Penelitian  

Variabel yang digunakan adalah:  

a.  Tingkat Likuiditas 

   

b.   Tingkat profitabilitas 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan teknik 

dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder. Penelitian dengan data 

sekunder disebut juga dengan penelitian meja (desk study).  

Media cetak yang dapat dijadikan sumber adalah laporan penelitian 

sebelumnya, jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga, laporan-
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laporan prospektuk perusahaan (penelitian tentang keuangan perusahaan) dan 

lain-lain. Sementara itu, media elektronik yang dapat dijadikan sumber adalah 

internet. Hanya dengan mengunjungi situs-situs tertentu, maka data yang 

diperlukan dapat diperoleh.
7
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data 

laporan keuangan BRI Syariah dan BNI Syariah periode tahun 2012-2014.  

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis 

transkip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah 

dikumpulkan atau dihimpun oleh peneliti setelah melakukan proses 

pengambilan data dari lapangan.
8
 Kegiatan analisis data ini dilakukan dengan 

menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan sehingga dapat 

dikelola yang akhirnya dapat ditemukan makna yang sebenarnya sesuai 

dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan 

dalam hal ini Nasution menyatakan: analisis telah mulai sejak merumuskan 

dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus 

sampai penulisan hasil penelitian. Namun, dalam penelitian kualitatif analisis 

data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan 

pengumpulan data.
9
 

Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis dan membandingkan  

tingkat likuiditas dan profitabilitas pada Bank Syariah adalah analisis uji t 

untuk dua sampel bebas atau yang disebut dengan independet sampel t- test, 

dimana analisis ini digunakan untuk membandingkan dua sampel bebas satu 

dengan lainya. 
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Untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki 

rata-rata yang berbeda. Jadi uji-t bertujuan untuk membandingkan rata-rata 

dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Rumus uji-t adalah 

sebagai berikut:
10

 

t = 
21

21

MMSE

MM




                             

keterangan: 

M1 = Rata-rata sampel pertama 

M2 = Rata-rata sampel kedua 

SE = standar error perbedaan rata-rata kedua sample 

Untuk menentukan ttabel ditentukan dari derajat bebasnya (df). Derajat 

bebas ditentukan dari jumlah seluruh sampel (N) dan jumlah kategori yang 

dibedakan (k) jadi df = N-k . Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

bantuan software SPSS versi 16.  
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