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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi Penelitian 

  Penelitian dilakukan di Bank Muamalat Kantor Cabang Pasuruan yang 

berlokasi di Kota Pasuruan lokasi dan alamat lengkapnya di Jl. Panglima 

Sudirman No. 34E Pasuruan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan 

Bank Muamalat merupakan bank milik swasta nasional yang pertama kali 

menerapkan prinsip syariah di Indonesia dan di Bank Muamalat Kantor Cabang 

Pasuruan menyediakan produk pembiayaan KPR menggunakan akad murabahah 

sesuai dengan obyek penelitian. 

 

3.2   Ruang Lingkup Penelitian 

  Dalam penelitian tugas akhir ini peneliti dilakukan dengan mengambil objek 

yang bertempat di Bank Muamalat Kantor Cabang Pasuruan yang beralamatkan 

di Jalan Panglima Sudirman No. 34E Pasuruan. Selain profil bank yang sudah di 

kenal oleh masyarakat, peneliti memilih objek tersebut karena Bank Muamalat 

merupakan bank milik swasta nasional yang pertama kali menerapkan prinsip 

syariah di Indonesia dan di Bank Muamalat Kantor Cabang Pasuruan 

menyediakan produk pembiayaan KPR menggunakan akad murabahah. 

Pembiayaan KPR dengan akad Murabahah sendiri memiliki arti transaksi jual – 

beli (Murabahah) dimana pembayarannya menggunakan system angsuran dengan 
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jumlah angsuran yang telah disepakati pada awal perjanjian (akad)  dan dibayar 

setiap bulan.   

  Pada akad Murabahah (jual – beli) harga rumah sudah ditetapkan di awal 

ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual – beli rumah, dengan 

angsuran tetap hingga jatuh tempo pembiayaan.  

 

3.3  Jenis Penelitian 

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam menentukan dan melaporkan 

keadaan yang ada menurut kenyataannya. Penelitian ini lebih mengulas tentang 

riset yang cenderung deskriptif namun juga menggunakan analisis. Dalam 

penelitian kualitatif proses dan makna lebih ditonjolkan. Selain itu landasan teori 

juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan 

sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Karena penelitian kualitatif  itu 

berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai 

alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data 

secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan 

teori-teori dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, 

membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa 

keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil 

penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak : peneliti dan subjek. Landasan 

teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta 

dilapangan.  
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3.4  Jenis dan Sumber Data 

 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat 

penelitian yang akan digunakan untuk analisis dan pembahasan masalah. 

1. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang 

menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan 

adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek (responden) 

penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode ini 

memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek 

(responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Data 

yang diperoleh sebagian besar merupakan data deskriptif, akan tatapi 

pengumpulan data dapat dirancang untuk menjelesakan sebab akibat 

atau mengungkapkan ide-ide. Umumnya digunakan untuk 

mengumpulkan data yang sama dari banyak subjek. Teknik yang 

digunakan adalah (1) wawancara, dan (2) kuesioner. 
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(1) Wawancara (Interview) 

  Wawancara : dilakukan langsung dengan narasumber dari bank 

mualamat. Bertujuan agar hasil yang didapat bisa akurat dan sesuai 

dengan yang ada. Sehingga dapat membantu peniliti dalam 

menyelesaikan tugas dengan memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. 

(2) Kuesioner (Questionnaires) 

Teknik ini memberikan tanggungjawab kepada responden untuk 

membaca dan menjawab pertanyaan. Kuesioner dapat 

didistribusikan dengan berbagai cara, antara lain : secara langsung 

disampaikan oleh peneliti, dikirim bersama paket atau majalah, 

diletakkan di tempat-tempat ramai, melalui pos faksimile atau 

komputer. 

 Contoh pengambilan data primer yang dilakukan peneliti 

adalah dengan metode wawancara. Peneliti memberikan pertanyaan 

secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi 

mengenai kpr bank muamalat. Sehingga hasil yang di dapat bisa 

akurat dan terpercaya. 
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b.  Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara ( diperoleh dan 

dicatat pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun da;am arsip ( data documenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.  

2.  Lokasi Internal: Lokasi internal dapat dibagi dua sebagai sumber 

informasi yang berasal dari database khusus dan database umum. Data 

base khusus biasanya berisi informasi penting perusahaan yang 

biasanyan dirahasiakan dan tidak disediakan untuk umum, misalnya, 

data akutansi, keuangan, sdm, data penjualan dan informasi penting 

lainnya yang hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu di 

perusahaan tersebut. Data jenis ini akan banyak membantu dalam 

mendeteksi dan memberikan pemecahan terhadap masalah yang akan 

kita teliti di perusahaan tersebut. 

3. Lokasi Eksternal: Data eksternal dapat dicari dengan mudah karena 

biasanya data ini tersimpan di perpustakaan umum, perpustakaan 

kantor-kantor pemerintah atau swasta dan universitas, biro pusat 

statistik dan asosiasi perdagangan,  dan biasanya sudah dalam bentuk 

standar yang mudah dibaca, seperti petunjuk penelitian, daftar 

pustaka, ensiklopedi, kamus, buku indeks, buku data statistik dan 

buku-buku sejenis lainnya. 
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4. Pencarian Secara Online : Dengan berkembangnya teknologi Internet 

maka munculah banyak data base yang menjual berbagai informasi 

bisnis maupun non-bisnis. Data base ini dikelola oleh sejumlah 

perusahaan jasa yang menyediakan informasi dan data untuk 

kepentingan bisinis maupun non-bisnis. Tujuannya ialah untuk 

memudahkan perusahaan, peneliti dan pengguna lainnya dalam 

mencari data. 

 Pencarian secara online memberikan banyak keuntungan bagi 

peneliti, diantaranya ialah: a) hemat waktu: karena kita dapat 

melakukan hanya dengan duduk didepan komputer, b) ketuntasan: 

melalui media Internet dan portal tertentu kita dapat mengakses secara 

tuntas informasi yang tersedia kapan saja tanpa dibatasi waktu, c) 

Kesesuaian: peneliti dapat mencari sumber-sumber data dan informasi 

yang sesuai dengan mudah dan cepat, d)hemat biaya: dengan 

menghemat waktu dan cepat dalam memperoleh  informasi yang 

sesuai berarti kita banyak menghemat biaya. 

   Contoh Pengambilan data sekunder yang dilakukan peniliti 

adalah Lokasi internal : data laporan keuangan KPR selama 3 tahun. 

Selanjutnya data sekunder bisa di pilih – pilih lagi atas dasar asal atau 

sumber penyedianya. Pencarian secara online : informasi mengenai 

perusahaan yang terbuka secara umum. Misalnya seperti, email 

perusahaan, alamat dan informasi lainnya mengenai perusahaan.  
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3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Interview  

 Yaitu cara pengambilan data dengan melakukan Tanya jawab yang 

dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian kepada pihak 

intern Bank Muamalat Pasuruan.  

   

2. Observasi 

    Merupakan teknik pengumpulan data untuk  memperoleh informasi 

dengan melakukan pengamatan langsung di Bank Muamalat Cabang Pasuruan. 

 

3. Dokumentasi  

 Yaitu cara pengumpulan data dalam mempelajari dokumen – dokumen 

dan berkas – berkas pada Bank Muamalat yang digunakan sebagai tempat 

penelitian, sehingga data tersebut diperoleh sebagai masukan yang 

berhubungan dengan tugas akhir. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

   Analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang meliputi : 

 

1. Mendiskripsikan pelaksanaan pembiayaan KPR di Bank Muamalat Kantor 

Cabang Pembantu Pasuruan mulai dari tahapan pelaksanaan, pencairan, 

hingga pelunasan.  
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2. Mendiskripsikan perkembangan pembiayaan KPR Muamalat iB di Bank 

Muamalat Kantor Cabang Pasuruan pada tahun 2015 

 

3. Mendiskripsikan kendala dalam pelaksanaan pembiayaan KPR Muamalat iB 

dan bagaimana cara mengatasinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


