
33 

 

 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar 

alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang 

atau peneliti yang tertarik secara alamiah. 

Sedangkan penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2012: 13) yaitu 

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 

satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudjana (2004:53) bahwa: 

Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif 

digunakan apabila bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan 
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peristiwa atau suatu kejadian yang terjadi pada saat sekarang dalam bentuk 

angka-angka yang bermakna. 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian 

Kualitatif Deskriptif, yang mana penelitian dilakukan berdasarkan data 

laporan keuangan tahunan PT Bank OCBC NISP dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2015, yang mana dilakukan pengukuran melalui analisa 

trend, yang kemudian dideskripsikan atau dijelaskan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil penelitian. 

 

B. Keterlibatan Peneliti 

Pada penelitian mengenai Analisa Trend Tingkat Suku Bunga  BI 

Rate pada Tabungan dan Deposito dengan Jumlah Dana Tabungan dan 

Deposito pada PT. Bank OCBC NISP ini, peneliti menggunakan data 

laporan keuangan PT. Bank OCBC NISP dari tahun 2011 sampai tahun 

2015 sebagai data sekunder yang mana akan dianalisa dengan 

mengguakan analisa trend untuk mengetahui kecenderungan kenaikan atau 

penurunan jumlah dana deposito berkaitan dengan kenaikan atau 

penurunan tingkat suku bunga BI Rate deposito. Selain itu akan dilakukan 

observasi terhadap dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian.. 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Iqbal Hasan (2002:82) “Data sekunder adalah data yang 
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diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari 

sumber-sumber yang telah ada” . 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan 

Keuangan Tahunan PT. Bank OCBC NISP berupa laporan jumlah dana 

deposito dari periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 

dokumentasi dan observasi terhadap dokumen yang berkaitan dengan 

judul penelitian. 

 

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Analisa Trend. Data 

yang digunakan adalah data tahunan Jika data yang digunakan lebih dari 

dua atau tiga periode, metode yang digunakan adalah angka indeks. 

Dengan menggunakan angka indeks akan dapat diketahui kecenderungan 

atau trend atau arah dari posisi keuangan perusahaan. Apakah meningkat, 

menurun, atau tetap. Hasil analisa trend biasanya dihitung dalam 

presentase. 

      

 

I =  (Xn/Xo) x 100% 

 

 

               Gambar 3.1 Rumus Angka Indeks: 

 

 

 

   I = (Xn/Xo) x 100% 
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Keterangan : 

Xn : Pos pada tahun yang akan dianalisis 

Xo : Pos pada tahun dasar 

 

Data keuangan yang digunakan untuk mengadakan analisa 

trend dengan presentase adalah data yang paling awal. Kemudian, data 

tersebut dibandingkan dengan data selanjutnya. Artinya data paling 

awal dianggap sebagai tahun dasar sebagai awal perhitungan. Sebagai 

contoh, data normal diantara tahun yang akan dianalisa adalah tahun 

2011 sampai tahun 2015. Maka tahun dasar analisa adalah tahun 2011. 

Angka indeks yang digunakan untuk setiap pos pada tahun 

dasar dalam laporan keuangan diberi angka 100%. Kemudian pos yang 

sama dalam periode dihubungkan dengan pos yang sama pula pada 

tahun berikutnya. Caranya adalah dengan membagikan jumlah rupiah 

pos yang sama pada tahun yang akan dianalisa dengan pos yang sama 

dengan tahun dasar. 

 

E. Keabsahan Temuan 

Untuk pengecekan keabsahan temuan ini teknik yang dipakai 

oleh peneliti adalah trianggulasi. Trianggulasi  adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 
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terhadap data itu. Pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti  antara 

lain dengan : 

a. Trianggulasi data, yaitu dengan cara membandingkan data 

hasil dokumentasi dengan data hasil observasi. Hasil 

perbandingan ini diharapkan dapat menyatukan persepsi 

atas data yang diperoleh. 

b. Trianggulasi metode, yaitu dengan cara mencari data lain 

tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan 

menggunakan metode yang berbeda yaitu observasi dan 

dokumentasi. Kemudian hasil yang diperoleh dengan 

menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan 

sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya. 

c. Trianggulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan 

kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang 

diperoleh oleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu 

maupun sumber yang lain. 

 


