
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Dalam Proses Penelitian, Penulis melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia, 

Tbk Cabang Pekanbaru yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman No. 411 – 413 Pekanbaru. 

  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sifatnya deskriptif dan induktif. Pada metode 

ini, penelitian dilandaskan pada data yang sudah ada, bukan dari teori. Adapun landasan teori 

biasanya sekedar digunakan sebagai penopang fokus penelitian. Sementara penelitian kuantitatif 

adalah metode penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif 

yang diangkakan. 

Sumber data yang digunakan ialah data Sekunder dan Primer. Data sekunder adalah 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. 

Data sekunder ini berupa bukti transaksi pembiayaan, catatan dan laporan keuangan PT. Bank 

Muamalat Indonesia,Tbk Cabang Pekanbaru, sementara Data Primer adalah sumber data 

penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak 

pendapat dari individu atau kelompok (orang), maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian 

atau hasil pengujian. 

 

  



3.3 Operasional Variabel 

Tabel 2.4 

Variabel Indikator Skala 

Pembiayaan 

Mudharabah 1. Berdasarkan kesepakatan 
Nominal 

Akad kerjasama usaha 

antara dua pihak 

dimana pihak pertama 

(shahibul maal) 

menyediakan seluuh 

(100%) modal, 

sedangkan pihak 

lainnya menjadi 

pengelola (sumber : 

wahbah az-zuhaili dan 

Al-fiqih Al-islami : 

841) 

2. Bersifat mengikat atau 

tanpa mengikat Nominal 

3. Syarat - syarat 

Pembiayaan Mudharabah, 

Murabahah dan 

Musyarakah 

Ordinal 

4. Perjanjian Pembiayaan 

nasabah dengan bank 

Ordinal 

Pembiayaan 

Murabahah 

5. Prosedur yang ditetapkan 

didalam pelaksanaan 

Pembiayaan Mudharabah, 

Murabahah dan Musyarakah 

Ordinal 

Kontrak jual – beli 

dimana bank bertindak 

sebagai penjual 

sementara nasabah 

sebagai pembeli 

(sumber : wahbah az-

zuhaili dan Al-fiqih Al-

islami : 841) 

6. Pengetahuan Nasabah 

mengenai nisbah bagi hasil 

dan nisbah margin  

Pembiayaan Mudharabah, 

Murabahah dan Musyarakah  
Ordinal 

7. Jangka waktu, Jumlah 

tunggakan 
Ordinal 

Pembiayaan 

Musyarakah 

8. Kebijakan bank apabila 

terjadi pembiayaan macet Ordinal 



Akad kerjasama antara 

bank dan nasabah 

untuk bersama – sama 

membiayai suatu usaha 

dengan pembagian 

keuntungan dan risiko 

sesuai kesepakatan 

(sumber : wahbah az-

zuhaili dan Al-fiqih Al-

islami : 841) 

9. Adanya transparansi 

Nominal 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Wawancara (interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan 

pertanyaan lisan kepada subjek penelitian. 

 Studi lapangan 

Studi lapangan merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan cara peneliti terjun 

langsung ke lapangan yang akan diteliti yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan. 

 Kuisioner atau angket 

Kuisioner atau angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kuisioner atau 

angket langsung yang tertutup karena responden hanya tinggal memberikan tanda ceklis 

pada salah satu jawaban yang dianggap benar. 

 

3.5  Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 



ditarik kesimpulannya (Sugiyono: 2003). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 2996 orang 

(2014), 2825 orang (2015), dan 2557 orang (2016) nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk 

Cabang Pekanbaru. 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono: 2009). Sampel dari populasi tersebut penulis mengambil sampel sebanyak 37 orang 

nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis, maka analisis data ini bertujuan untuk 

mengetahui peran masing – masing variabel maka digunakan analisis deskriptif. Setelah data 

terkumpul penulis melakukan pengolahan dengan mengklasifikasikan yaitu memisahkan data 

sesuai dengan jenis dan fungsi masing – masing, kemudian dilakukan penganalisaan dengan 

metode deskriptif yaitu dengan cara menginterprestasikan data yang ada untuk menemukan 

kesimpulan – kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan, serta mengaitkan dengan teori – 

teori pada literature sehingga dapat diperoleh sesuatu gambaran terhadap pemecahan masalah 

yang dihadapi. 

Analisis pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah pada PT. Bank Muamalat 

Indonesia, Tbk Cabang Pekanbaru dikategorikan : 

Efektif  : Apabila pembiayaan terlaksana pada kategori / taraf ( 76 – 100%) 

Kurang Efektif : Apabila pembiayaan terlaksana pada kategori / taraf ( 56 – 75 %) 

Tidak Efektif  : Apabila pembiayaan terlaksana pada kategori / taraf ( 00 – 55 %) 

 


