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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi 

Rinjani Batu Kantor Pusat di Jalan Dewi Sartika No.10 Temas, Kecamatan 

Batu, Kota Batu, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif yang 

merupakan penelitian yang dimaksudkn untuk mengetahui informasi mengenai 

status gejala yang ada, yaitu keadaan menurut apa adanya saat dilakukan 

penelitian.  

Penelitian deskriptif berupaya untuk mendapatkan deskripsi yang 

lengkap serta akurat dan diperlukan untuk meyakinkan bahwa deskripsi 

mencakup semua tahapan yang diinginkan dari narasumber din lokasi penelitian 

(Kuncoro, 2013:12) 

C. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data primer 

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber penelitian 

(Arikunto, 2002:107). Sedangkan menurut Sugiyono (2008:137) data 

primer adalah sumber data yang secara langsung membeikan data kepada 

pihak pengumpul data. Memerlukan data yang dikumpulkan dalam bentuk 

baku dan 
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memerlukan pengolahan data. Data primer terdiri dari permohonan, 

penilaian, analisis pembiayaan, keputusan pembiayaan, dan pelaksanaan 

pembiayaan. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan lebih dulu oleh pihak 

peneliti (Arikunto, 2002:107). Sedangkan menurut Sugiyono (2008:137) 

data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memeberikan data 

kepada pihak pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui 

dokumen. Data sekunder yang diperoleh dalam bentuk sejarah Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Pusat dan Struktur 

Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani tersebut. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan penulis untuk 

mengungkap atau menjaring informasi kuantitatif dari pihak responden sesuai 

di lingkup penelitian (Sujarweni, 2015:93). Teknik pengumpulan data 

penelitian sebagai berikut : 

1. Wawancara/Interview 

Merupakan pngumpulan data dengan melakukan tanya jawab 

langsung kepada salah satu karyawan pada Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Pusat mengenai sistem pemberian 

pembiayaan murabahah. 

2. Dokumentasi 
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Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menelaah atas dokumen-dokumen yang terkait dalam hal resiko operasional 

dalam proses internal di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani 

Batu Kantor Pusat. 

3. Studi pustaka 

Merupakan teknik pemgumpulan data yang dilakukan dengan 

mempelajari dan mengambil dari literatur yang terkait dan sumber-sumber 

lain yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian 

seperti buku, e-book, artikel, jurnal dan lain sebagainya. 

E. Metode / Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara melakukan analisis terhadap suatu 

data dengan tujuan mengolah data untuk menjawab rumusan masalah 

(Sujarweni, 2015:121). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif, dimana peneliti menjelaskan dan menyajikan data yang 

diperoleh dari tempat penelitian dilakukan dengan memberikan gambaran 

umum sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat peneliti melakukan 

penelitian kemudian ditarik suatu kesimpulan . Langkah-langkahnya yaitu 

dengan menggambarkan mekanisme sistem pemberian pembiayaan murabahah 

pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Pusat. 

 


