
 
 

33 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur 

statistic.(Romdhoni dan Abdul Haris, 2016, h.3). Prosedur penelitian ini 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field 

Research),(Muhammad, 2005, h. 203). dengan jalan membaca, menelaah buku-

buku dan artikel yang berkaitan dengan Manajemen Risiko. Dengan 

menggambarkan menajemen resiko pembiayaan pada bank BNI Syariah Kendari. 

Penelitian ini untuk mengetahui resiko-resiko yang timbul pada bank BNI 

Syariah dalam pembiayaan, serta bagaimana menajemen bank dalam 

menyelesaikan resiko yang ada. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian akan dilaksanakan selama 3 bulan, Yakni pada bulan 

Januari sampai dengan bulan Maret 2020. 

Tempat penelitian dilakukan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang 

Kendari, Jl. MT. Haryono No. 155, Kendari 93118. 
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3.3 Data dan Sumber Data 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 

sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Data merupakan suatu 

fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain. (Hasan I, 2002, 

h.78). Sedangkan data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi 

pada karyawan di bank BNI Syariah.  

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dimana data 

primer diperoleh secara langsung dari informan yaitu karyawan bank BNI 

Syariah sebanyak 4 orang (SME Account Officer, Consumer Sales Head, Sales 

Assistant, Back Office Head) serta arsip atau dokumentasi bank BNI Syariah 

terkait manajemen resiko pembiayaan terhadap profitabilitas. Data sekunder 

berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan 

cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Data ini diambil dari dokumentasi 

melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan menajemen resiko 

pembiayaan bank BNI Syariah Cabang  Kendari. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang bertujuan untuk 

memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 
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1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan berupa alat pengumpul data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.(Cholid Narbuko dan Abu Acmadi, 2008, h. 70). Observasi 

didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, mencermati, serta 

merekam secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah Observasi partisipasi pasif yang dimana peneliti 

datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktifitas (pembiayaan) 

yang dilakukan pada objek yang diamati. Observasi dilakukan untuk melihat 

manajemen resiko pembiayaan Bank BNI Syariah Cabang Kendari. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah proses pengumpulan data berdasarkan sesi tanya 

jawab kepada nasabah, karyawan, dan pihak manajemen Bank BNI Syariah 

Cabang Kendari. Dengan menggunakan acuan dari interview guide (panduan 

wawancara) mendapatkan respon dari subjek untuk mendapatkan data dalam 

penelitian. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan 

responden dan kegiatannya dilakukan secara lisan.(Joko Subagyo, 2004, h. 39). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yakni proses mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainya.(Suharsimi Arikunto, 2002, h. 206). Dokumentasi 

merupakan proses pengumpulan data dimana acuan untuk mendapatkan data 
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melalui catatan buku, brosur, buku-buku, jurnal, maupun literature serta 

dokumen resmi yang didapatkan dari Bank BNI Syariah Cabang Kendari. 

3.5 Teknik Analisa Data 

Metode analisis data dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan dan 

pengembangan data kedalam narasi yang mudah di pahami. Miles And 

Hubermen mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan dengan cara interaktif dan secara terus menerus pada setiap tahapan 

peneliti sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.(Sugiyono, 2008, h. 337). 

Adapun analisis data yang digunakan melalui beberapa tahap yaitu : 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan data 

yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang 

masih kurang. Data yang diperoleh dilapangan mungkin jumlahnya sangat 

banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penelitian 

pengumpulkan data dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait, yang 

dideskripsikan dalam bentuk field note tanpa mengurangi sedikitpun informasi 

yang didapat, kemudian menganalisis hasil wawancara tersebut untuk 

memfokuskan data yang diperoleh terkait dengan manajemen resiko pembiayaan 

bank BNI Syariah Cabang Kendari. Data yang direduksikan memberikan 

gambaran data yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan data 

selanjutnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Reduksi data 
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berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung, 

bahkan reduksi data berlanjut sampai laporan akhir tersusun lengkap. 

2. Penyajian Data (Display) 

Yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari penelitia tersebut. Pada langkah ini, peneliti 

menginterpretasikan hasil analisis dari wawancara melalui penyajian data secara 

utuh. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat dipelajari dan diambil maknanya. 

Penyajian data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.  

3. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi Data (Conclusions drowing/ 

verifiying) 

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan 

temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti 

yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang dikenal dengan verifikasi 

data. Peneliti menyusun secara sistematis data yang disajikan lalu berusaha 

menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. 

Kesimpulan dapat dilakukan diawal dan berkemungkinan berubah seiring 

perkembangan di lapangan yang didukung dengan bukti-bukti yang valid dan 

konsisten sekaligus dapat menjawab rumusan masalah diawal penelitian. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian berguna untuk menguji 

kebenaran dan Keabsahan data. Penelitian ini menggunakan trianggulasi teknik, 
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trianggulasi sumber, dan trianggulasi waktu untuk meningkatkan kredibilitas 

dalam penulisan ini. 

1. Trianggulasi teknik yaitu menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data 

yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawacara akan dicek kembali oleh 

peneliti dengan observasi langsung ke lapangan. 

2. Trianggulasi sumber yaitu peneliti membandingkan dan mengecek kembali 

data yang diperoleh melalui sumber yang berbeda namun dengan metode 

pengumpulan yang sama. 

3. Trianggulasi waktu yaitu pengecekan keabsahan data yang akan dilakukan 

oleh peneliti dalam waktu dan situasi yang berbeda. 

 


