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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Ulum

(2015:69) penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk

menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Penelitian ini hanya bertujuan

untuk mendiskripsikan, dan tidak melihat hubungan atau perbandingan. Jenis

penelitian ini berdasarkan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

1.2 Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di BI meliputi

Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tahun periode 2015.

1.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder.

Data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen yang telah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

adalah informasi keuangan dan non keuangan yang terdapat dalam website bank

syariah tersebut. Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

1) Bank Indonesia (BI)

2) Berbagai artikel, buku, internet dan beberapa penelitian terdahulu dari

berbagai sumber.
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1.4 Teknik Perolehan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode:

1) Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui dokumen. Hal ini

mencari data nama-nama bank syariah yang terdaftar di Bank

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.

2) Observasi website perbankan syariah dengan tahap-tahap:

a) Mencari nama-nama bank syariah. Website bank syariah yang tidak

tercantum dalam BI, menggunakan search engine yang umum

digunakan seperti Google dan Yahoo.

b) Website bank syariah diakses untuk menguji aksesbilitasnya dan

untuk keperluan pengumpulan data.

c) Apabila tidak ditemukan website melalui Bank Indonesia maupun

Otoritas Jasa Keuangan dan search engine, maka perusahaan

dianggap tidak mempunyai website.

3.5 Teknik Analisis Data

A. Mengidentifikasi Penggunaan Website

Analisis awal yang dilakukan adalah mendata beberapa lembaga keuangan

syariah yang telah memiliki website. Data ini dapat ditemukan dengan cara

mencari data nama-nama bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan

Otoritas Jasa Keuangan melalui fasilitas search engines (yahoo dan google),

dengan memasukkan nama lembaga keuangan syariah. Hasil yang diperoleh

digunakan sebagai sampel dalam melaksanakan penelitian.
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B. Penggunaan website untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dan

informasi-informasi dari bank syariah.

Analisis pada tahap ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a) Analisis Laporan Keuangan Pokok Bank Syariah

Analisa pertama dilakukan untuk menentukan ketersediaan informasi-

informasi keuangan dalam website masing-masing bank syariah kepada

pengguna. Pertama, ketersediaan dan kelengkapan Laporan Keuangan

Pokok tahun 2015. Pada tahap ini, langkah awal dilakukan untuk

menganalisa keberadaan informasi keuangan pokok yang telah diatur pada

PSAK 101 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan syariah

meliputi :

1. Laporan Posisi Keuangan

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Laporan Arus Kas

5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

6. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil

7. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

8. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

b) Analisis Laporan Keuangan Tambahan

Pada tahap ini adalah melakukan analisa informasi keuangan tambahan

yang berupa ketesediaannya rasio keuangan yang di informasikan di

laporan keuangan triwulan.

 


