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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

Jenis penelitian yang dilakukan  ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu dengan langsung ke tempat terjadinya masalah yang 

penulis teliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Data-data 

yang dikemukakan kemudian di analisis untuk mendapatkan kesimpulan 

yang benar dan akurat. Pendekatan penelitian berupa penelitian deskriptif 

kualitatif, yakni penelitian yang menggambarkan peran PT Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM),  dan  kendala PT  Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM).  Penyajian model penelitian ini dengan cara menggambarkan 

objek yang diteliti secara apa adanya dengan pernyataan-pernyataan yang 

bersifat kualitatif.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Jl. Ahmad Yani km. 6,9 No. 2, Pemurus 

Dalam, Banjarmasin Selatan, kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 

70249. Alasan peneliti memilih lokasi di PT Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah ini karena data awal yang peneliti dapat dari PT Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah, selain itu untuk mengakses data di PT 
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Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah lebih mudah sehingga 

memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. Sehingga lokasi 

tersebut dianggap layak dan sesuai untuk dilakukan penelitian. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian  adalah sumber utama data penelitian yaitu memiliki 

data mengenai variabel-variabel yang diteliti.
1
 Jadi subjek penelitian ini 

adalah Divisi Operasional PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.  

2. Objek penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian. Objek 

yang diteliti adalah peran PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 

dalam Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Kendala PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam meningkatkan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1997), hlm. 35. 
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D.  Data dan Sumber Data  

1. Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Data primer 

merupakan data yang didapat dari sumber utama baik individu maupun 

perorangan seperti hasil wawancara.
2
 

a. Data primer yang dimaksud peneliti meliputi: nama, jenis kelamin, 

alamat dan jabatan serta menggali seberapa besar informan mengetahui 

tentang peran PT Jaminan Askrindo Syariah dalam meningkatkan 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 

b. Data Sekunder merupakan data-data pendukung yang telah 

dikumpulkan. Data ini diperoleh dari buku-buku ataupun media yang 

berkaitan dengan peran PT Jaminan Askrindo Syariah dalam 

meningkatkan Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) data ini 

penulis gunakan untuk pelengkap data primer. 

2. Sumber Data 

a. Informan, merupakan pihak-pihak yang dianggap peneliti 

memberikan keterangan dan tambahan informasi yang bekaitan dengan 

penelitian ini, yakni Kepala Perwakilan Cabang Banjarmasin PT 

Jaminan Askrindo Syariah. 

                                                 
2
Umar Husein, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm. 42. 
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b. Dokumentasi, yaitu data bisa didapat dari catatan atau berkas-berkas 

yang berhubungan dengan penelitian guna sebagai pelengkap dalam 

penelitian ini. Berkas-berkasnya yaitu berkas dari pada PT Jaminan 

Askrindo Syariah. 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam mengumpulkan data untuk melakukan penelitian ini penulis 

melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian 

lapangan (field research) di mana peneliti langsung ke objek yang diteliti 

melalui: 

1. Wawancara, dalam penelitian ini wawancara berhadapan secara 

langsung dengan Divisi Operasional PT Jaminan Pembiayaan 

Askrindo Syariah.  

2. Dokumenter yang penulis buat dalam penelitian ini adalah berupa 

dokumen dan brosur Pembiayaan UMKM pada PT Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah. 

 

F.  Teknik Pengolahan Data  

 Dalam teknik pengolahan data dijelaskan tentang langkah-langkah 

atau proses yang dilakukan oleh penulis dalam mengolah data-data untuk 

keperluan dalam melakukan penelitian ini. Teknik pengolahan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif.  
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 Dalam proses pengolahan data, ada sejumlah langkah-langkah ilmiah 

yang perlu dilakukan untuk memudahkan proses pengolahan data. Dari 

beberapa referensi tentang metode penelitian ilmiah, ada sejumlah 

langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengolahan data, 

yaitu: 

1. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi data tentang peran PT 

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam meningkatkan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terkumpul dari hasil 

wawancara bahasa lisan untuk diolah dalam bentuk paparan bahasa 

tulisan serta mengoreksi kekurangannya.  

2. Deskripsi, yaitu menguraikan data tentang peran PT Jaminan 

Pembiayaan Askrindo Syariah dalam meningkatkan Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) dan menyusun kembali data yang telah 

ada terhimpun dalam uraian yang sistematis. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang penulis analisis adalah data 

peran PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam meningkatkan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan data kendala PT  

Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah kantor cabang Banjarmasin dalam 

Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Setelah data 

diolah dan sebagaimana diuraikan dalam teknik pengolahan data di atas, 
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selanjutnya dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang 

dirumuskan terdahulu. Di mana data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan informan dibahas secara mendalam dengan mengacu pada 

landasan teoritis. 


