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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke objek 

penelitian, dengan memfokuskan pada aspek analisis kelayakan jaminan 

dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad mudharabah 

pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

2. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (qualitative research) adalah 

suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi 

digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang 

mengarah pada penyimpulan. Penelitian kualitatif bersifat induktif. (Nana 

Syaodih Sukmadinata, 2015, hal. 60) 

 Dari definisi tersebut peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis  

tentang analisis kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan 

menggunakan akad mudharabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin. 
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B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi Penelitian ini yaitu pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin Jl. Jendral Ahmad Yani Km. 4 No.385, Kebun Bunga, Kec. 

Banjarmasin Timur, 70235. Pemilihan lokasi pada PT. BNI Syariah 

Kantor Cabang Banjarmasin karena PT. BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin adalah salah satu Bank Syariah yang menyalurkan dana 

dengan akad mudharabah kepada masyarakat. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber data yang memiliki data mengenai variabel 

yang diteliti. (Suharsimi Arikunto, 2003, hal. 116) Subjek Penelitian ini adalah 

karyawan atau staf  khusus yang menangani tantang analisis kelayakan jaminan 

dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad mudharabah   

(SME Financing Head) pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Objek penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama peneliti. (Piau A 

Partanto dan M Dahlan Al Barry, 1994, hal. 351) Objek penelitian ini 

adalah analisis kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan 

menggunakan akad mudharabah, di mana penelitian ini berusaha mencari 

tahu bagaimana analisis kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja 

dengan menggunakan akad mudharabah pada PT. BNI Syariah Kantor 

Cabang Banjarmasin. 
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D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Jenis data yang peneliti kumpulkan berupa data primer dan data 

sekunder sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan 

dikumpulkan oleh peneliti. (Anwar Sanusi, 2013, hal. 13) Data primer 

diambil langsung dari subjek penelitian dengan wawancara langsung 

kepada Bapak Panji Arohman selaku SME Financing Head di BNI 

Syariah Kantor Cabang Banjaramasin.  

Data primer yang digali dalam penelitian ini adalah gambaran 

umum lokasi penelitian meliputi: 

1. Mekanisme pembiayaan modal kerja dengan menggunakan 

akad mudharabah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin. 

2. Kelayakan jaminan dalam pembiayaan modal kerja dengan 

menggunakan akad mudharabah pada PT. BNI Syariah 

Kantor Cabang Banjarmasin. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan 

oleh pihak lain. Data sekunder merupakan data-data tambahan yang 

dapat membantu dalam penelitian yang penulis lakukan. Seperti data 



55 
 

yang diperoleh melalui buku-buku, internet, dan situs resmi 

perusahaan yang penulis dapat dari blog BNI Syariah. 

2. Sumber data 

Untuk memperoleh data diatas, diperlukan sumber data sebagai 

berikut: 

a. Informan yaitu orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini 

antara lain pegawai atau karyawan (SME Financing Head) PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

b. Dokumentasi yaitu data-data yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti sehingga bisa memberikan keterangan dan informasi, yang 

diperlukan dalam penelitian.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa teknik, yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan interview 

pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Mengumpulkan data 

dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang 

bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data 

atau objek penelitian. (Ahmad Tanzeh, 2009, hal. 62) Di mana penulis 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yaitu pegawai 

atau staf khusus yang menangani tantang analisis kelayakan jaminan 
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dalam pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad mudharabah   

(SME Financing Head) PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin 

untuk menggali data dan masalah-masalah yang berhubungan dengan 

masalah yang di teliti. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data-data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan 

berdasarkan perkiraan. (Basrowi dan Suwandi, 2008, hal. 152) Mencatat 

dan mengambil suatu laporan atau data yang sudah tersedia, metode ini 

dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi. 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Dalam pengolahan data penulis menempuh langkah-langkah sebagai 

berikut:  

a. Pengklasifikasian Data, yaitu penulis menggolongkan aneka ragam 

jawaban kedalam kategori-kategori yang jumlahnya lebih terbatas, 

kemudian mempelajari dan meneliti kembali data yang terkumpul, 

sehingga dapat diketahui kelengkapannya sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti. 

b. Editing, yaitu penulis memeriksa kembali data yang telah di dapat 

dari informan, mana yang relevan dan mana yang tidak relevan, 
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penulis mengoreksi atau melakukan pengecekan kembali kejelasan 

dan kesempurnaan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Analizing, yaitu penulis menganalisis data yang di peroleh dari 

penelitian untuk kembali diambil kesimpulannya sehingga mampu 

menjawab rumusan masalah yang ada. 

2. Analisis data 

 Analisis data yaitu mengkaji secara mendalam hasil penelitian dan 

membahasnya mengacu pada landasan teoritis dan literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah jenis analisis kualitatif. 

   Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian, penulis 

menggunakan tahapan sebagai barikut:  

1. Tahapan pendahuluan  

Pada tahapan ini penulis melakukan penjajakan awal dalam rangka 

mengetahui langsung terhadap objek yang akan diteliti yaitu 

mengunjungi lokasi penelitian PT. BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin, kemudian penulis melakukan observasi awal ke PT. BNI 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin pada selasa, 31 Juli 2018 pukul 

17.00 WITA. Lalu dituangkan dalam bentuk desain proposal setelah itu 

dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuan. 

Selanjutnya dimasukkan ke biro skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, setelah proposal di terima, kemudian diadakan seminar desain 
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operasional skripsi pada Senin, 24 September 2018 pukul 08.30-10.30 

WITA. 

2. Tahap pengumpulan data  

Dalam tahapan ini penulis mengumpulkan data yang ada dilapangan 

selama dua bulan yaitu riset pada 6 Februari 2019 s/d 6 April 2019 

dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen yang 

berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.  

3. Tahap pengolahan dan analisis data  

Pada tahapan ini Senin, 26 Februari 2019 setelah data yang 

diperlukan terkumpul, kemudian penulis mengolah dan menganalisis data 

tersebut. Pengolahan data berdasarkan teknik yang telah disebutkan 

terdahulu, kemudian analisis data dengan pendekatan kualitatif.  

4. Tahapan penyusunan laporan  

Pada tahapan ini Senin, 15 April 2019 penulis melaporkan semua 

hasil penelitian yang telah disusun dalam bentuk naskah skripsi. Setelah 

itu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk menyempurnakan 

penulisan laporan penelitian. Setelah disetujui, maka dilakukan 

penggandaan naskah dan siap untuk diajukan pada sidang munaqasyah  

pada Selasa, 14 Mei 2019 pukul 10.30-12.00 WITA di depan tim penguji 

pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin. 

  

 


