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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang dilakukan 

secara langsung ke lapangan pada objek penelitian dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mencari danmenemukan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang 

diceritakan kepada orang lain (Moleong 2004, hlm. 27). 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada kenyataan 

tentang mekanisme pembiayaan Back to Back melalui jaminan Deposito yang 

diterapkan di Bank BTN Syariah Indonesia cabang Banjarmasin. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah suatu tempat dimana penelitian itu  dilakukan yaitu 

di Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin Jl. A.Yani KM. 5,5 No. 456, 

Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70249.  

Penelitimemilih lokasi di Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin sebagai 

tempat penelitian dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : 

1. Tempatnya strategis berada di tengah-tengah pusat kota, sehingga 

banyak orang yang tertarik menjadi nasabah. 



41 

 

 

 

2. Pembiayaan back to back merupakan paling banyak diminati para 

nasabah dan menjadi produk unggulan dikarenakan nisbahnya sangat 

kecil dengan jaminan deposito. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek  penelitian 

Subjek merupakan orang yang menjadi variabel penelitian melekat dan 

dipermasalahkan. Adapun subjek di dalam penelitian ini adalah 1 (Satu) 

Orang adalahpetugas pada bank BTN Syariah  Cabang Banjarmasin 

yaitu Adola selaku Commercial, Small & Medium Financing Unit 

Head. 

2. Ojek Penelitian 

Objek penelitian adalah perihal yang dipermasalahkan untuk  diteliti  

yaitu pembiayaan back to back pada bank BTN Syariah Banjarmasin. 

D. Data dan Sumber Data 

Data yaitu catatan fakta atau keterangan kegiatan-kegiatan penelitian. Jenis 

data yang peneliti kumpulkan berupa data primer dan data sekunder sumber 

data terbagi menjadi dua yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari informan 

berupa data hasil wawancara penelitidengan pimpinan maupun pegawai 

Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin yang dapat memberikan 

penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan back to backpada Bank 

BTN Syariah Cabang Banjarmasin.  
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2. Data Sekunder 

Data sekunder umumnya berupa bukti seperti, catatan atau laporan yang 

telah disusun rapi. Data sekunder bisa juga disebut data tambahan yang 

diperoleh oleh penelitidari karya tulis yang berbentuk skripsi, jurnal dan 

buku. 

Sumber data adalah benda, hal, atau orang tempat 

penelitianmengamati, membaca, atau bertanya tentang data  Sumber 

data dalam penelitian ini adalah subjek di mana data diperoleh. Sumber 

data yang dimaksud adalah:  

1. Informan, pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian atau 

pihak yang memberi informasi yang berkaitan dengan penelitian 

ini, yakni Manager Fundingpada Bank BTN Syariah Cabang 

Banjarmasin.  

2. Dokumen, yaitu seluruh data, gambar, catatan dan sebagainya yang 

berhubungan dengan penelitian untuk melengkapi data dan 

keterangan dalam penelitian.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 

penelitimenggunakan beberapa teknik, yaitu: 

1. Wawancara  

Merupakan metode pengambilan data dengan cara menanyakan 

sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan dengan bercakap-

cakap secara tatap muka (Beni dan Suharsimi 2009, hlm.131). 

Wawancara juga merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang 
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dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan  (Herdiansyah 2013, hlm. 29). 

Dalam wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur atau tanya 

jawab berguna untuk memperoleh keterangan secara terperinci dan 

lebih fleksibel dari pada wawancara Dalam penelitian ini 

penelitimengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab langsung oleh 

para informan yaitu BapakAdola Leonardi yang mana wawancara 

tersebut mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disiapkan 

(pedoman wawancara terlampir).  

2. Observasi 

Pengamatan merupakan metode yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ilmiah secara sistematik terhadap unsur-unsur dalam suatu 

gejala pada objek penelitian. Teknik yang dilakukan dalam penelitian 

ini yaitu observasi non partisipan, artinya tidak ikut serta secara 

langsung serta turut  dalam kegiatan-kegiatan  yang diamati, dan juga 

metode observasi non partisipan ialah periset terletak diluar subjek 

yang diamati serta tidak turut dalam aktivitas yang dicoba sehingga bisa 

membagikan cerminan secara utuh tentang objek yang hendak diteliti. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu pengumpulan bahan yang berhubungan dengan 

apa yang ingin diteliti untuk memperoleh data. Data dokumen bisa 

berupa benda. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-

dokumen resmi seperti, catatan-catatan dan buku-buku yang ada. 
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F. Teknik Analisis Data 

Menurut Suprayogo analisis data adalah rangkaian kegiatan 

penelaahan, pengelompokkan, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah 

fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah (Tanzen 2009, 

hlm.29). Sedangkan Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur 

urusan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan 

satuan uraian dasar yaitu : 

1. Pengumpulan Data (Data Colletion) 

Pengumpulan data adalah peneliti mencari, mencatat, serta 

mengumpulkan secara objektif sesuai dengan hasil wawancara dan studi 

dokumentasi dilapangan terhadap informasi dari karyawan di Bank  BTN 

Syariah Cabang Banjarmasin. Memfokuskan kepada hal-hal yang penting. 

2. Penyajian data (Dat Display)  

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan 

hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat memahami dan 

menganalisis sesuai tujuan yang diinginkan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

3. Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing) 

    Pada tahap penarikan kesimpulan terhadap analisis/penafsiran data dan 

evaluasi kegiatan yang mencakup pencairan makna serta pemberian 

penjelasan dari data yang telah diperoleh. Langkah terakhir adalah 

melakukan kesimpulan dan verifikasi yang nantinya akan menjadi jawaban 

atas permasalahan dalam penelitian. 
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Mengelompokan data yang telah terkumpul untuk mencari data-data 

penting, kemudian penelitimelakukan penyusunan data, menguraikan data 

yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu 

analisis yang menggambarkan keadaan. 

G. Tahapan Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penelitimengadakan observasi awal terhadap 

permasalahan yang akan diteliti dalam rangka mendapatkan gambaran 

umum selama magang di Bank Muamalat Banjarmasin, kemudian 

menyusun dalam bentuk proposal, proposal ini sudah diseminarkan 

pada tanggal 11 Agustus 2020setelah diterima oleh Biro Skripsi 

Fakultas Ekonomi Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “Mekanisme 

Pembiayaan Back to Back Pada Bank Muamalat Syariah Banjarmasin”, 

kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing Elida 

Mahriani, S.E.I., M.M untuk diadakan berbagai perbaikan.Setelah mau 

melakukan riset di bank Muamalat ternyata ada kendala yaitu pihak 

bank membuat persyaratan yang tidak bisa dipenuhi oleh peneliti, maka 

dari itu peneliti mengubah subjek/tempat yang akan diteliti ke bank 

BTN Syariah.  
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2. Tahapan Pengumpulan Data 

Tahapan ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan 

fokus penelitian yaitu tentang Mekanisme Pembiayaan Back to Back 

Pada Bank BTN Syariah. Banjarmasin. Agar peneliti dapat mengetahui 

bagaimana mekanisme pembiayaan akad Mudahrabah dengan jaminan 

deposito. Dilaksanakan pada tanggal 01 November sampai 31 

Desember 2020.  

3. Tahapan Pengolahan Data 

Pada tahapan ini meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir 

data yang diperoleh melalui observasi non partisipan, wawancara 

secara daring  dan dokumentasi kemudian menyusun semua data agar 

mudah dipahami pada tanggal 24 -25 Desember 2021. 

4. Tahapan Penyusunan Laporan 

Tahapan ini merupakan kegiatan penyusunan hasil penelitian dari 

semua rangkaian secara sistematis, dan peneliti berkonsultasi dengan 

dosen pembimbing agar sebuah laporan bisa dianggap baik dan layak 

menjadi sebuah karya tulis yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika 

telah disetujui maka hasil penelitian tersebut disusun dalam karya 

ilmiah dalam bentuk skripsi dan siap dimunaqasakan dihadapan tim  

penguji skripsi. 


