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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang 

Malang Ruko Taman Niaga B 15-17 Jalan Soekarno Hatta, Malang. 

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada kantor 

cabang ini memiliki data yang lengkap karena merupakan kantor cabang 

Malang, sesuai dengan objek penelitian penulis. Penelitian ini dibatasi dengan 

penerapan kredit pemilikan rumah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah 

Cabang Malang.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian 

deskriptif yaitu meliputi pengumpulan data untuk diuji, kemudian dengan 

didukung dengan pengolahan data kualitatif yang menggunakan narasumber 

untuk melengkapi pengumpulan data secara terperinci dan akurat. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono pada Saduldyn Pato (2007) menjelaskan terdapat 

dua hal utama yang mempengaruhi kualitas penelitian yaitu instrumen 

penelitian dan kualitas pengupulan data. 

Ada 2 jenis data, yaitu: 
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1. Jenis Data

a. Data Kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau

yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan

tertulis berbentuk uraian.

b. Data Kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk

angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan dan

pengurangan.

2. Sumber Data

Menurut Kuncoro (2009) menjelaskan sumber data merupakan 

data menelitian yang diperoleh penelitian secara langsung dari sumber 

asli. Yang terdiri dari: 

a. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang di kumpulkan oleh

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat

pengguna data.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian untuk 

memperoleh data-data adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Dokumentasi

Mengumpulkan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, 

internet dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dan 

laporan-laporan perusahaan yang berkaitan dengan penelitian seperti 

sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan aktifitas perusahaan, 

prosedur  penjualan kredit, dan pengawasan piutang. 
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2. Wawancara 

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak - 

pihak yang berkopeten untuk memberikan keterangan sehubungan 

dengan realisasi kredit  dan pengendalian piutang usaha yaitu bagian 

umum, bagian administrasi kredit, bagian pembukuan. 

E. Teknik Analisis Data 

Dengan cara proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Analisis data 

ini dilakukan dengan menggunakan data deskriptif yaitu menggambarkan 

pelaksanaan pemberian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Syariah Cabang Malang. Dan mengevaluasi pelaksanaan 

kepemilikan pembiayaan rumah dengan teknik 5C, dan tingkat pertumbuhan 

KPR (pembiayaan kepemilikan rumah). 

 




