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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis

penelitian kualitatif. Pada penelitian ini terfokus untuk melihat sisi

pengetahuan dan pendapat masyarakat terkait Bank Muamalat dan juga terkait

dengan penentuan strategi promosi produk pembiayaan KPR Fix to Fix Bank

Muamalat.1

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Cabang Kendari,

sedangkan waktu penelitian dilakukan selama 3 minggu, sejak dinyatakan

lulus dalam seminar proposal.

C. Subyek dan Objek Pelayanan

Subyek dalam penelitian ini adalah Masyarakat kota kendari yang

belum mengambil pembiayaan di Bank Muamalat.

Obyek Penelitian dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat Cabang

Kendari.

D. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari

informan kunci yaitu developer, marketing, dan para nasabah yang

merupakan calon nasabah pembiayaan maupun nasabah pembiayaan

1 Sujarweni, V.Wiratna. Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: PT. Pustaka
Baru. 2015,. h. 26.
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yang akan dan sedang mengambil pembiayaan pada Bank Muamalat

cabang Kendari.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil dokumentasi

yang telah dipublikasikan terutama berkaitan dengan masalah produk

atau pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah, seperti

laporan-laporan keuangan Bank Muamalat cabang Kendari, pemerintah

setempat dan MUI.

E. Tekhnik Pengumpulan Data2

a. Wawancara, yaitu melakukan tanya-jawab langsung dengan informan

guna melengkapi data-data yang diperlukan.

b. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk

mendapatkan gambaran nyata tentang kegiatan yang diteliti.

c. Dokumentasi, yaitu 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, dalam hal

ini berupa dokumen-dokumen terkait dengan laporan keuangan Bank

Muamalat, daftar pegawai dan konsumen Bank Muamalat, dan beberapa

informasi lainnya yang terkait dengan strategi bersaing produk

pembiayaan Bank Muamalat.

2 Ibid., h.28
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d. Kuesioner, yaitu metode pengumulan data yang tertulis kepada

responden yang digunakan dengan memberikan pertanyaan untuk

mendapatkan jawaban.

F. Tekhnik 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.3

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

tekhnik analisis deskriptif kualitatif dengan tahap-tahap sebagai berikut;

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.

3 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung : CV. Alfabeta.
2009). h. 244.
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G. Teknik Pengecekkan Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, peneliti akan menggunakan beberapa

tekni yakni sebagai berikut;

1. Triangulasi adalah teknik pemeriksaaan data dari berbagai sumber dengan

berbagai cara dan berbagai waktu4. Peneliti 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.

2. Mengadakan membercheck, yaitu proses pengecekkan data yang diperoleh

peneliti kepada pemberi data.

4 Ibid. h. 273.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari

1. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari

Berbicara mengenai sejarah singkat PT. Bank Muamalat Tbk

Cabang Kendari tidak terlepas dari PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia

Tbk. Di Indonesia, bank yang pertama kali berlabel syariah (Islam) adalah

PT. Bank Muamlat Indonesia Tbk. Bank muamalat didirikan pada 1

November 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

dan Pemerintah Indonesia. Lahirnya Bank Muamalat juga didukung oleh

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha

muslim.

Prakarsa pendirian kantor cabang ini mulai digagas sejak tahun

2003. Akan tetapi, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Kendari

baru diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Prof. Dr.

Said Agiel Husein Al Munawar dan mulai beroperasi sejak tanggal 7

januari 2004, di bawah pimpinan Bapak Ir. Doddy Bachtiar Rachmat.

2. Visi Dan Misi PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Kendari

Visi :
“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia With Strong
Regional Presence”

Misi :
Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan
berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan
berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang
Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk
memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.


