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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan  ilmu manajemen, pendekatan 

empiris dan pendekatan komparatif dengan berpegang pada penelitian 

kualitatif deskriptif. Metode Pendekatan dengan ilmu manajemen merupakan 

cara atau prosedur dan metodologi yang dipergunakan untuk mengetahui 

manajemen bank dalam mengukur, mengidentifikasi, memantau, dan 

mengendalikan risiko pembiayaan dalam setiap usahanya. 
1
 

Pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer, yakni data 

yang diperoleh langsung dari responden yang digunakan untuk mengetahui 

dengan tepat dan benar manajemen risiko bank Islam khususnya pada 

penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk pembiayaan yang 

disalurkan bank. 

Sedangkan pendekatan komparatif adalah pendekatan yang digunakan 

untuk menjawab secara kualitatif permasalahan yang ada sesuai realitas 

penerapan manajemen risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah oleh 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Panyabungan dipandang dari 

sudut teori keadilan dan kepastian hukum. 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini secara khusus dilakukan di Bank Muamalat Indonesia 

Cabang Pembantu Panyabungan dan diarahkan untuk mengumpulkan data 

yang mendukung untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan di 

atas. 

C. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

studi kasus dengan penguraian secara deskriptif analitis tentang manajemen 

risiko bank Islam dalam penanganan pembiayaan bermasalah dalam produk 

                                                           
1
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pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu 

Panyabungan, serta kaidah hukum seperti apa yang mesti diperhatikan dan 

akibat sebagai konsekuensi hukumnya. Kemudian hal tersebut juga akan 

dikomparasikan dengan teori asas keadilan dan asas kepastian hukum. 

Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, 

atau keadaan gejala-gejala lainnya.
2
 

Istilah „deskriptif‟ berasal dari istilah bahasa inggris to describe yang 

berarti menggambarkan atau memaparkan sesuatu hal, misalnya keadaan, 

kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Dengan demikian 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki 

keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan yang hasilnya 

dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, 

kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian 

secara lugas seperti apa adanya.
3
 

Ciri penelitian yang menggunakan tipe deskriptif analitik menurut 

Winarno Surachmad adalah: 

1. Memusatkan diri pada analisa masalah-masalah yang ada pada 

masa sekarang dan masalah yang aktual 

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian 

dinalisa. 

Hasil penelitian diharapkan akan menjadi suatu deskriptif dari 

fenomena yang ada disertai dengan tambahan ilmiah terhadap fenomena 

tersebut. 

D. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa 

kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian 

                                                           
2
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dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan 

dibahas. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan memberi kategori, 

mensistematisir, dan bahkan memproduksi makna oleh peneliti atas apa yang 

menjadi pusat perhatian. 

Mile dan Huberman seperti dikutip Syofian Siregar, menyebutkan ada 

tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing 

and verification). Pelaksanaan ketiganya tidak terikat batasan kronologis. 

Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan 

sesudah pengumpulan data, sehingga model ini disebut juga model interaktif. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses penelitian melakukan pemilihan dan 

pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi 

dari data kasar yang diperoleh. Mereduksi data berarti membuat 

rangkuman, memilih hal-hal yang dianggap pokok dan penting, mencari 

tema dan pola, serta membuang data yang dianggap tidak penting. 

2. Penyajian Data 

Dalam penyajian data yang telah direduksi data diarahkan agar 

terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah 

dipahami. Penyajian data biasanya dilakukan dalam uraian naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah kedua langkah di atas, dalam proses analisis data adalah 

kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan 

verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari 

lapangan, mencatat keteraturan, konfigurasi yang mungkin ada, dan 

proposisi. Kesimpulan yang dikemukakan tahap awal yang diperoleh 

bersifat sementara dan akan berubah, jika ditemukan bukti-bukti 

pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Proses menemukan 

bukti-bukti inilah yang disebut tahap verifikasi data. Apabila kesimpulan 
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yang ditemukan tahap awal didukung bukti-bukti yang kuat pada saat 

peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan tersebut sudah kredibel.
4
 

Selain menganalisa secara deskriptif hasil wawancara dan jawaban 

kuesioner yang telah diperoleh pada penelitian ini, penulis juga 

menggunakan alat analisis SWOT untuk menganalisis hasil penelitian 

yang diperoleh dari wawancara. Sehingga analisis SWOT ini juga 

sifatnya kualitatif deskriptif. 

E. Sumber dan Jenis Data 

Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud sumber data adalah subjek 

dari mana data diperoleh.
5
 Sumber dan jenis data dalam penelitian hukum ini 

dilakukan dengan pengumpulan data-data primer dan sekunder. 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
6
 Pada penelitian ini diperoleh 

data dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan 

wawancara (interview), yaitu cara untuk memperoleh data dengan cara 

bertanya secara langsung kepada responden yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak bertitik tolak pada pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
7
 

Atau wawancara yang tidak berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan 

dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi 

tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan 

tujuan wawancara. 

                                                           
4
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Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya 

bahwa wawancara yang subjeknya (responden) mengetahui bahwa 

mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan 

wawancara tersebut. 

b. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaituberupa 

portfolio Bank Muamalat Cabang Panyabungan tiga bulan terakhir 

(Januari, Februari, dan Maret). Laporan Tahunan Bank Muamalat, 

Literatur-literatur para ahli dan Peraturan Perundang-undangan yang 

berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data 

sekunder tersebut merupakan bagian dari landasan teori dalam 

melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini 

diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui 

penelitian di lapangan, data-data sekunder meliputi: 

- Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara 

lain: 

1. Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas 

Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. 

2. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

3. Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang terkait dengan manajemen 

risiko dan pembiayaan, misalnya PBI No. 13/23/PBI/2011 

tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah 

4. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

murabahah, fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 

tantang Mudharabah, dan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Musyarakah. 

- Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, makalah, dan artikel 

dari internet yang berkaitan dengan penelitian. 
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- Bahan hukum tersier akan memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap hukum primer dan sekunder yang dapat berbentuk kamus 

hukum, ensiklopedia, kamus syariah, dan bahasa serta lainnya. 

F. Teknik Pengumpulan data 

Sebagaimana sifatnya penelitian kualitatif, untuk mendapatkan deskripsi 

yang lengkap dari objek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data 

berupa wawancara (data utama), kuesioner (data pembantu), dan studi 

dokumentasi. 

1. Wawancara 

Pada penelitian ini diperoleh data dengan cara mengadakan 

penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara (interview), yaitu 

cara untuk memperoleh data dengan cara bertanya secara langsung 

kepada responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Tipe wawancara 

yang dilakukan adalah wawancara yang tidak terstruktur yaitu 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Atau 

wawancara tidak terstruktur adalah wawancara  yang dilakukan dengan 

tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap 

berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan 

wawancara. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka 

artinya bahwa wawancara yang subjeknya (responden) mengetahui 

bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan 

wawancara tersebut. adapun responden yang di wawancarai adalah Sub 

Branch Manager, Account Manager, Financing Risk Manager, Back 

Office. 

2. Kuesioner (Angket) 

Selain menggunakan wawancara, teknik kedua dalam pengumpulan 

data dalam penulisan tesis ini adalah dengan kuesioner. Kuesioner ini 

digunakan hanya untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga dari 
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penelitian ini. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
8
 

Sebagaimana penelitian pada umumnya tentu instrumen kuesioner 

memiliki skala pengukuran. Skala pengukuran instrumen adalah 

menentukan satuan yang diperoleh, sekaligus jenis data atau tingkatan 

data, apakah data tersebut berjenis nominal, ordinal, interval, maupun 

rasio. Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala likert sebagai 

skala pengukuran persepsi responden yang akan menjawab rumusan 

masalah ketiga. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek 

atau fenomena tertentu.
9
 

Skala likert memiliki dua bentuk pertanyaan/pernyataan yaitu 

pernyataan positif dan pernyataan negatif. Pernyataan positif biasanya 

diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1, sedangkan bentuk penyataan negatif diberi 

skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Bentuk jawaban skala likert terdiri dari sikap sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Namun 

jawaban ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan jawaban berdasarkan 

teori dan kondisi pernyataannya sepanjang dia masih dapat mengukur 

nilai sikap respondennya.
10

 

Untuk instrumen skala ini berikut kisi-kisi angket yang telah 

dirancang dan diperoleh dari berbagai sumber: 
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Tabel. 3. Kisi-kisi Angket 

Variabel 
Defenisi 

Operasional 
Indikator 

Teori Penelitian terdahlu 

(Validitas/reliabilitas) 

Skala 

Penguk

uran 

Persepsi  Proses interpretasi/ 

sikap seseorang 

terhadap 

lingkungannya 

(proses bagaimana 

stimuli-stimuli itu 

diseleksi dan di 

interpretasikan), 

dalam hal ini 

mengukur persepsi 

nasabah dalam 

penyelesaian 

masalah 

pembiayaan ijarah 

muntahiya bittamlik 

oleh bank syariah 

bersama nasabah.  

 

1. keadilan 

2. Pelayanan 

3. Manajemen 

Risiko 

4. Tangible/ 

wujud 

5. Hukum/ 

sanksi 

6. Kehandalan 

7. Empati/ 

kepedulian 

1. Darul Qotni Abbas 

2. Stephan P robbin/Darul 

Qotni/Dian Ariani 

3. Darul Qotni Abbas 

4. Darul Qotni Abbas 

5. Darul Qotni Abbas  

6. Veithzal Rivai 

7. Veithzal Rivai/Darul 

Qotni Abbas 

Skala 

ordinal 

 

3. Uji Validitas  

Uji validitas  dikatakan memiliki validitas tinggi apabila tes 

tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil dengan 

maksud digunakannya tes tersebut. dalam uji validitas ini digunakan 

korelasi product moment dengan rumus: 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
𝑛( 𝑋𝑌) − ( 𝑋)( 𝑌 )

  𝑛  𝑋2 −   𝑋 2  𝑛  𝑌
2
 −   𝑌 2 

 

Walaupun demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian 

ini tidak langsung diolah dan diinput dalam analisis, tetapi diolah 

berdasarkan skala rasio sesuai dengan defenisi indikator masing-masing.  

Dalam hal ini kriterianya adalah: 

rxy < 0,20  : validitas sangat rendah 

0,20-0,39 : validitas rendah 

0,40-0,59  : validitas cukup 

0,60-0,89  : validitas tinggi 

0,90-1,00 : validitas sangat tinggi  

Dengan menggunakan taraf signifikan alpha = 0,05 koefisien 

korelasi yang diperoleh dari hasil perhitungan, dibandingkan dengan nilai 

tabel korelasi nilai r dengan derajat kebebasan (n-2) dimana “n” 
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menyatakan jumlah baris atau banyaknya responden. Pengujian dilakukan 

pada 30 responden dengan dk = n-2 30-2= 28 diproleh r tabel = 0,349 

(0,30) 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai practical 

significance dengan bantuan SPSS versi 17.0. suatu butir pertanyaan 

dinyatakan valid jika nilai r (corrected item-total correlation) > 0,30. 

4. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat kestabilan dan konsistensi 

dari responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan 

yang disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Hasil uji ini mencerminkan 

dapat atau tidaknya dipercaya suatu instrumen penelitian, berdasarkan 

tingkat ketepatan dan kemantapan alat ukur. Alat uji yang digunakan 

adalah alpha cronbach. Tingkat reliabilitas didasarkan pada rentang 

interval dari 0,00-1,00. Sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut: 

Tabel 4. Rentang Interval Reliabilitas 

No Alpha  Tingkat Reliabilitas 

1 0,00-0,20 Kurang reliable 

2 >0,20-0,40 Agak reliable 

3 >0.40-0,60 Cukup reliable 

4 >0,60-0,80 Reliable 

5 >0,80-1,00 Sangat reliable 

 

(Uji validitas dan reliabilitas terlampir) 

5. Dokumentasi 

Pengumpulan data secara dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.
11

 

Dalam penelitian ini, studi dokumen sebagai sarana pengumpul 

data terutama ditujukan kepada dokumen Perbankan Islam yang 

termasuk kategori-kategori dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan 

dengan fokus permasalahan. 
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