
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan, 

maka dalam pengumpulan data, penulis menggali data yang terdapat dalam 

lembaga tersebut. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu informasi yang lebih jelas dan akurat.  

 

 

B. Lokasi Penelitian   

Penelitian ini di lakukan di Kota Banjarmasin yang berlokasi di kantor 

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Banjarmasin, yaitu di Jl. P 

Antasari, Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, 

Kalimantan Selatan .  

 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian  

1. Subjek penelitian   

Subjek yang dilakukan dalam penelitian ini adalah karyawan sekaligus  

kepala unit keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang 

Banjarmasin.  

2. Objek penelitian  

Objek yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pembagian 

keuntungan dalam investasi dana mudharabah dan apakah investasi dana 



mudharabah di PT. Asuransi Bumiputera Syariah cabang Banjarmasin 

telah sesuai prinsip syariah. 

 

 

D. Data dan Sumber Data   

1. Sumber data primer  data primer merupakan data yang didapat dari sumber 

pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara 

langsung kelapangan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, 

data primer berasal dari informasi Karyawan PT. Asuransi Jiwa Syariah 

Bumiputera Syariah Cabang Banjarmasin yang terikat dengan penelitian 

ini yang diperoleh melalui wawancara.  

2. Sumber data sekunder data sekunder yaitu seluruh literatur yang 

berhubungan dengan investasi akad mudharabah secara umum atau 

literatur lainnya berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh 

peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan.  

 

 

E. Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data penilitian, peneliti menggunakan metode-metode 

sebagai berikut:  

1. wawancara   

Wawancara adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara 

pencari informasi dengan sumber informasi yang dilakukan secara lisan. 



Maka dengan itu penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode 

pengumpulan data.  

2. Dokumentasi  

Data-data yang berupa catatan-catatan, buku dan lain sebagainya. Dalam 

hal ini penulis melakukan pencatatan terhadap dokumen tersebut dan 

gambar serta rekaman yang didapatkan dari informasi tersebut.  

 

 

F. Teknik Analisis Data  

Analisis data yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh 

suatu informasi yang akurat dari data tersebut. Maka langkah selanjutnya 

yaitu menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif yang 

membahas tentang Investasi Akad Mudharabah pada PT. Asuransi Jiwa 

Syariah Bumiputera Syariah Cabang Banjarmasin.   
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