
44 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian dari Uma 

Sekaran (2011: 152). 

a. Tujuan Studi 

Tujuan dari penelitian ini adalah deskriptif. Tujuan studi deskriptif adalah 

memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-

aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif sesorang, 

organisasi, orientasi, industri, atau lainnya. 

b. Jenis Investigasi  

Jenis investigasi penelitian ini adalah jenis investigasi klausal, yaitu studi 

dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah. 

c. Tingkat Intevensi Penelitian 

Tingkat intervensi penelitian ini adalah intervensi minimal, yaitu peneliti 

hanya mengumpulkan data dari laporan tahunan PT. Bank BRI Syariah yang 

kemudian dianalisis. 

d. Situasi Studi 

Situasi studi penelitian ini adalah menggunakan studi lapangan, yaitu studi 

yang dilakukan dalam organisasi. 

e. Unit Analisis 

Unit analisis yang di teliti adalah organisasi, yaitu PT. Bank BRI Syariah . 
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f. Horizon Waktu 

Horizon waktu yang digunakan adalah longitudinal, yaitu suatu studi jika data 

variabel terikat dikumpulkan pada dua batas waktu untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. 

Adapun horizon waktu yang digunakan adalah dari tahun 2011-2015. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah pada kantor pusat PT. Bank BRI Syariah. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Pengertian populasi menurut Harianti, dkk (2012:13) populasi adalah 

totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, 

dan lengkap yang akan diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang menerapkan akad 

mudharabah dan musyarakah. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah PT Bank BRI Syariah 

di Indonesia. 

 

3.4 Jenis dan Sumber data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. 
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Sumber data berasal dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang 

telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data diperoleh dari 

laporan tahunan PT. Bank BRI Syariah. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik, 

dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak 

ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen berasal dari laporan 

tahunan PT. Bank BRI Syariah. 

 

3.6 Analisis data 

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan beberapa rumus, 

diantaranya : 

1. Risiko Pembiayaan Mudharabah 

Untuk menghitung risiko pembiayaan mudharabah digunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbs Tanggal 30 Oktober 

2007. 
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2. Risiko Pembiayaan Musyarakah 

Untuk menghitung risiko pembiayaan musyarakah digunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbs Tanggal 30 Oktober 

2007. 

3. Pengembalian Pembiayaan Nasabah 

Untuk menghitung pengembalian pembiayaan nasabah digunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

Sumber:  Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 28 No. 2 November 2015. 

 

 

 


