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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Bumi Rinjani Batu kantor Cabang Junrejo. Tepatnya di Jalan Ir. Soekarno 

Nomer 105 Dadaprejo Junrejo Batu. Penelitian ini memiliki tujuan agar kita 

mengetahui seberapa besar tingkat kenaikan maupun penurunan dari 

pembiayaan murabahah serta trend pembiayaan murabahah pada bulan yang 

akan datang. 

Alasan penetapan penelitian pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Bumi Rinjani Batu Cabang Junrejo adalah karena sesuai dengan tempat 

praktek kerja lapangan (PKL) dan diantar kantor cabang Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu, hanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Bumi Rinjani Batu Cabang Junrejo yang memiliki jumlah nasabah 

pembiayaan murabahah yang paling banyak.  

 

B. Jenis Penelitian 

Kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis didahului dengan 

menentukan jenis penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan atas masalah 

yang diangkat oleh peneliti yaitu mengenai perkembangan pembiayaan 

murabahah. Maka jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk 

memperoleh data adalah penelitian diskriptif kualitatif. 
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Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan 

untuk  menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek 

apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variebel yang 

bisa dijelaskan baikdengan angka-angka maupun kata-kata.(Punaji, 2010) 

sedangkan kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. 

 

C. Jenis Data Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Yakni data yang 

diperoleh secara tidak langsung. Yang artinya data tersebut sudah diolah atau 

disajikan oleh pihak lain. Dalam hal ini pihak lain yang dimaksud adalah 

“Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu kantor Cabang 

Junrejo”. 

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi 

yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah 

catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri 

oleh media, situs Web, internet dan seterusnya (Sekaran, 2011). 

Data yang diambil berupa data piutang pembiayaan pada Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu Kantor Cabang Junrejo 

periode Januari 2017- April 2019 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian ini. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah: 
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1. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan 

penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. 

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh 

peneliti untuk memperkuat hasil penelitian (Hamidi, 2004). Tujuan dari 

dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan 

menjadi bukti dari pengambilan data. 

2. Observasi 

Observsi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada obyek 

penelitian (Nawawi & Hadari, 1992). Metode ini dilakuka dengan 

tujuan untuk mengetahui operasional perusahaan, penerapan teknologi 

dan budaya perusahaan. 

3. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil (Sugiono, 2010). Wawancara dilakukan kepda pihak 

terkait mengenai masalah yang akan dibahas. Secara langsung dengan 

bagian administrasi pembiayaan. 
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E. Definisi Operasional 

1. Perkembangan Pembiayaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkembangan 

berarti semacan berkembang atau tumbuh ke arah lebih baik. 

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata 

lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan (Rivai & Arifin, 2010) 

2. Murabahah 

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Murabahah penjual 

harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu 

tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Syafi'i Antonio, 2001). 

 

F. Teknik Analisis 

Identifikasi dilakukan dengan menggunakan metode analisis diskriptif 

kualitatif. Diskriptif kuaitatif merupakan sebuah penelitian yang 

menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya (Hawawi & Martini, 1966). 

Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan murabahah pada Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu kantor Cabang Junrejodengan 

cara mengukur besarnya lajur pertumbuhan pembiayaan menggunakan model 

sederhana dengan rumus  
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Sumber : www.rumusstatistik.com  

Dimana : 

r = laju pertumbuhan 

Q  = jumlah pembiayaan murabahah 

t  = pada periode teretntu 

untuk mengetahui trend pembiayaan murabahah dimasa yang akan 

datang, maka peneliti menggunakan alat analisis trend garis lurus dengan 

metode kuadrat terkecil (least square method) (Purwanto, 2016). Rumus garis 

trend dengan metode kuadran terkecil adalah : 

         

Sumber : statistika untuk keuangan dan modern [16.p.195] 

Dimana: 

Y’ = Nilai trend 

a = nilai konstanta yaitu nilai Y pada saat X=0 

b = Nilai meniringan yaitu tambahan nilai Y, apabila X bertambah satu 

satuan  

X = nilai periode tahun 

Untuk memperoleh nilai a dan b dapat menggunakan rumus berikut  

a = 
  

 
 dan b = 

   

   
 

Sumber : statistika untuk keuangan dan modern [16.p.196] 

 

http://www.rumusstatistik.com/

