
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif.Data diperoleh dengan menggunakan 

laporan keuangan periode Desember 2014.Metode penelitian ini menggunakan 

keadaan yang sebenarnya dari suatu obyek penelitian kemudian di bandingkan 

dengan standar yang ada. Menurut Nasir, dalam bukunya metode penelitian 

(1999: 36), penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu 

kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini berlokasi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang 

Malang. Penelitian  menggunakan data laporan keuangan periode Desember 2014. 

3.3 Obyek Penelitian 

 Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah laporan 

keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode Desember 2014. 

3.4 Sumber Data dan Jenis Data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah  data dari mana data 

dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data disebut responden. Apabila peneliti menggunakan 

teknik observasi, maka sumber datanya bias berupa benda, gerak, atau proses 



sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan  

tersebut yang menjadi sumber data (Arikunto, 1996).Sumber data nformasi atau 

informasi dari data ini adalah Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia 

periode Desember 2014. 

Dalam melakukan penelitian ini data- data yang perlu diperoleh dari 

sumber adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah ada dan 

mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur- literatur yang 

ada. 

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data 

tersebut diperoleh. Jika dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik 

observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. 

Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka 

sumber datanya disebut informasi. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, 

maka dokumen atau cacatan tersebut yang menjadi sumber data (Arikunto,2002). 

Menurut Lofland, yang dikutip oleh Moleong, sumber data penelitian yang 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata- kata atau tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan, seperti dokumen, dan lain- lain. Berkaitan dengan hal itu, 

pada bagian ini, jenis datanya terbagi menjadi kata- kata dan tindakan, dan sumber 

data tertulis (Moleong,2004). 

Sumber data yang diperoleh yaitu meliputi: 

1. Laporan Keuangan periode Desember 2014. 

2. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia  Tbk. 

 



3.5 Teknik Pengumpulan Data  

 Dalam pengumpulan data, peneliti menghimpun data secara empiri.Dari 

data tersebut dimaksudkan untuk memahami ragam kegiatan yang dikembangkan 

menjadi suatu pola temuan peneliti, pola temuan tersebut selanjutnya 

diverifikasikan dengan mengajukan kebenarannya bertolak pada data baru yang 

spesifik. 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: 

1. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi merupakan informasi dari catatan penting, baik dari 

lembaga atau organisasi, maupun perorangan (Hamidi,2004). Dari  asal katanya 

dokumen, yang artinya barang- barang tertulis. Dalam melaksanakan metode 

dokumentasi peneliti menyelidiki benda- benda tertulis seperti buku- buku, 

dokumen, peraturan- peraturan dan sebagainya. 

 Alasan peneliti mengapa memilih metode dokumentasi juga dikarenakan 

kebutuhan peneliti akan pengetahuan mengenai penelitian berdasarkan sumber 

yang sudah ada. 

2. Wawancara 

 Menurut Esterberg (2002), wawancara adalah merupakan pertemuan 

antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga 

dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

 Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara secara tidak 

terstruktur karena pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis- garis 

besar tentang analisis kontribusi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 



murabahah terhadap pendapatan operasional bank syariah dari sisi kinerja 

keuangan. 

3.6 Analisis Data 

Setelah data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah kemudian 

dilakukan analisis. Analisis data adalah cara atau langkah- langkah untuk 

mengelola data primer maupun sekunder yang bermanfaat bagi penelitian guna 

mencapai tujuan akhir penelitian. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang 

sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang 

dihadapi oleh objek penelitian, kemudian dibandingkan dengan standar yang ada, 

selanjutnya mendeskripsikan bagaimana PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 

memperlakukan perihal yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah dan 

pembiayaan murabahah. Adapun pembahasan masalah dalam penelitian ini 

bersifat induktif, pembahasan secara logis dan sistematis di mana di bagi 

berdasarkan pada permasalahan yang telah disampaikan. Langkah- langkah dalam 

menganalisis data adalah: 

1. Menganalisis bagaimana implementasi pembiayaan mudharabah dan 

pembiayaan murabahah  pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.  

2. Mengevaluasi bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan pembiayaan mudharabah dan murabahah berdasarkan PSAK 

No. 105 dan PSAK No. 102. 



3. Memberikan rekomendasi terhadap hal- hal yang tidak sesuai, maka penulis 

menyesuaikan dengan standar yang berlaku yaitu PSAK No.105 dan PSAK 

No.102. 

4. Menganalisis bagaimana kontribusi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan 

murabahah terhadap pendapatan operasi pada PT Bank Muamalat Indonesia 

Tbk dari sisi kinerja keuangan. 

5. Mengambil kesimpulan dan seluruh analisis yang dilakukan.  

 

  



 


