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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Objek penelitian dilaksanakan di PT Bank Syariah Mandiri Cabang 

Kendari, yang berlokasi di jln. Abdullah Silondae No. 137, Kel. Korumba, Kec. 

Mandonga Kota Kendari 93111, Adapun waktu penelitian adalah selama satu 

bulan sejak di terimanya proposal ini. Ruang lingkup penelitian ini hanya 

mencakup atas transaksi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT Bank 

Syariah Mandiri. 

B. Metode Penelitian 

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 

pendekatan fenomenologi dan studi kasus. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-

orang yang diamati42. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan 

yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam 

kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah43 

 

 

 
42Bodgan dan Biklen dalam Basrowi dan Suwandi, Memahami Penilitian Kualitatif 

(Penerbit: Pt. Rineka Cipta Jakarta 2010), h. 2 
43Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi, Memahami Penilitian Kualitatif 

(Penerbit: Pt. Rineka Cipta Jakarta) 2010, h. 4 
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C. Sumber Data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu: 

1) Data Primer, yaitu peneliti memperoleh data dari hasil observasi dan 

hasil wawancara oleh pihak bank langsung di bagian priority banking 

dan consumer bangking relationship manager dengan informan yang 

ada di lapangan berkaitan dengan judul skripsi ini. 

2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku referensi, 

situs internet serta informasi lainnya yang berkaitan dengan 

pembahasan dalam penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Observasi 

Mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan 

gambaran nyata tentang kegiatan yang diteliti. 

2) Wawancara 

Wawancara yang dilakukan adalah tanya-jawab langsung dengan 

informan untuk memperoleh data-data yang diperlukan. 

3) Studi Literatur 

Suatu metode yang digunakan dengan cara meneliti data yang 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi yang telah ada 

sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian ini.44 Peneliti 

 

44 V. Wiratna Sujarweni, metodologi penelitian kualitatif, Jakarta (pt.grifando2012) h.32. 
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melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan dan mempelajari 

buku-buku yang berhubungan dengan akuntansi perbankan syariah 

terutama mengenai pembiayaan murabahah dan peraturan-peraturan 

pemerintah yang berkaitan dengan hal tersebut. 

4) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses pembuktian yang didasarkan atas jenis 

sumber apapun baik itu yang bersifat tulisan,lisan, gambaran. 

Dari sumber-sumber data terkait yang telah diuraikan pada sumber data 

penelitian, diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai metode keuntungan 

pembiayaan murabahah dan perlakuan akuntansinya. Data-data yang diperoleh 

dari sumber data terkait, selanjutnya akan dilakukan pencatatan ke dalam catatan 

lapangan melalui media-media pendukung seperti tape recorder dan sebagainya. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.45 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut; 

 

45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta. 

2009). h. 244. 
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1. Reduksi Data, yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. 

2. Penyajian Data, yakni mengelompokkan atau mengkategorisasikan menurut 

fokus dan permasalahan penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan, yakni mengambil kesimpulan dari beberapa data 

yang telah di sajikan dalam bentuk wawancara. 

F. Teknik Pengecekkan Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data, peneliti akan menggunakan teknik 

triangulasi.  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaaan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu.   Peneliti akan melakukan triangulasi data 

dengan cara cross check data antara hasil observasi dengan data sekunder, hasil 

observasi dengan hasil wawancara dan data sekunder dengan hasil wawancara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


