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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Bank yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah Bank Muamalat 

Cabang Malang, yang beralamat di jalan kertanegara No. 2 Klojen Malang. 

Pemilihan lokasi di Bank Muamalat Cabang dikarenakan Bank Muamalat terkenal 

lebih unggul produk syariahnya dibandingkan dengan perbankan syariah lainnya, 

selain itu Bank Muamalat Cabang Malang juga mempunyai tempat strategis 

sehingga banyak Mudharib atau perusahaan yang ingin bekerja sama. 

B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Riset Lapangan 

( Field Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian atau 

tempat magang, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki apa 

yang terjadi di lokasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara 

langsung dengan karyawan dan staf  PT. Muamalat Indonesia Cabang Malang. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data Dalam suatu penelitian diperlukan sumber data, untuk 

mempermudah dalam memecahkan masalah data yang digunakan dalam 

penelitian ini digolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 
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1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik 

individu maupun perorangan, seperti wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner. Dalam hal ini di peroleh data penelitian secara langsung (dari 

tangan pertama). Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer 

adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak 

PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. 

 

2. Data Sekunder yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh 

pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Dalam hal ini 

disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Dengan metode ini tidak bisa 

mendapatkan data lampiraan slip pembiayaan, hanya bisa dilihat dilokasi 

karena itu merupakan suatu rahasia perusahaan yang harus dijaga dengan 

baik. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan 

penerapan dan pembiayaan murabahah ini adalah 

1. Wawancara (Interview) 

Yaitu metode pengumpulan data melalui pertanyaan yang diajukan 

secara lisan kepada Narasumber dengan bertatap muka dan dari hasil 

wawancara diperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai 

pembiayaan, penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Faisal 

selaku marketing pembiayaan diBank Muamalat Cabang Malang. 
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2. Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data secara data dengan cara 

mengambil informasi-informasi penting dari objek penelitian. 

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah jenis 

deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan proses pembayaran dengan akad murabahah

pada PT. Bank Muamalat cabang Malang menggunakan

flowchart untuk mendapatkan gambaran proses secara jelas.

b. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan resiko-resiko 

pembayaran menggunakan akad Murabahah. 

c. Mendeskripsikan prosedur penyelesaian pembiayaan akad

Murabahah yang bermasalah.


