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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru. Sebagai 

tempat sumber informasi dalam rangka pengumpulan data untuk kepentingan 

penelitian ini yaitu data primer dan keterangan-keterangan sistem organisasi pada 

PT. Pegadaian Syariah Cabang Pekanbaru. 

 

3.2  Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah : 

a.   Pimpinan utama PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru. 

b.  Manajer bagian administrasi dan keuangan PT. Pegadaian Cabang Syariah 

Pekanbaru. 

c.  Staf-staf lain di PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru. 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah : Laporan Keuangan pada PT. 

Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru. 

 

3.3  Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu : 

a.  Data Primer, yaitu data yang bersumber dari data atau digambarkan sendiri 

oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang bersumber dari : 

1)  Interview, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 
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dengan responden atau orang yang diwawancara dengan atau tanpa 

pedoman wawancara. 

2)  Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. 

3)  Dokumentasi, yaitu pengumpulan yang ditujukan untuk memperoleh data 

langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-

peraturan laporan kegiatan, data yang relevan untuk penelitian. 

b.  Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dan diperoleh yang telah ada        

di PT. Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Pekanbaru dan literatur bacaan 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu berasal dari perpustakaan 

atau teori-teori yang masih berhubungan. 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

a.  Kepustakaan 

 Metode kepustakaan adalah dalam mengumpulkan data dengan bantuan 

bermacam-macam material yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, 

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

Pengumpulan data diawali dengan mencari teori-teori yang berhubungan 

dengan pembahasan yang diambil dari perpustakaan, kemudian ditelaah dan 

dikaji hingga menjadi data yang dibutuhkan untuk pembuatan skripsi ini. 

b.  Lapangan 

 Metode lapangan adalah metode dalam pengumpulan data tentang kehidupan 

yang sebenarnya. Yaitu data yang ada di lapangan tempat objek penelitian 
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dalam melaksanakan metode lapangan ini digunakan tiga bentuk teknik, yaitu 

interview, observasi dan dokumentasi. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

a.  Analisis data  

Metode yang digunakan untuk menganalisis rasio keuangan dan kinerja 

keuangan PT. Pegadaian, yang kemudian hasil analisis disesuaikan dengan 

sistem atau teori-teori yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mengambarkan 

hasil pengamatan dan wawancara yang telah diperoleh serta membahasnya, 

lalu dilakukan penganalisaan kemudian digambarkan dengan kata–kata serta 

membuat sebuah kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pembahasaan. 

b.  Metode Analisis Data  

Setelah data dikumpul maka dilaksanakan sebuah analisis. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis, sebagai berikut; 

1) Analisis Induktif  

Metode ini dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan 

yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat 

umum berupa generalisasi.  

2) Metode Deskriptif Analisis 

Metode deskriptif analisis adalah suatu uraian penulisan yang 

mengambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan data yang 

diperoleh, kemudian dianalisis. 

 


