
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diambil adalah Penelitian Yuridis

Empiris, yaitu penelitian mengenai penerapan Peraturan Bank Indonesia

No:13/23/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko Bagi BNI Syariah di BNI Syariah

Cabang Malang yang datanya bersumber dari studi lapang yang dilakukan secara

langsung di BNI Syariah Cabang Malang untuk mencari dan menggali data tentang

penerapan manajemen risiko gadai emas.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan

yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perilaku pihak-pihak yang terkait

dalam penerapan manajemen risiko gadai emas di BNI Syariah, dengan mengacu

pada Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen

Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Fatwa No: 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS

tanggal 29 Februari 2012 Tentang Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah

dan Unit Usaha Syariah.

C. Alasan Pemilihan Lokasi



Lokasi penelitian dilakukan di BNI Syariah Cabang Malang yang beralamat di

Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomer 48 Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada

BNI Syariah merupakan salah satu bank syariah yang menyediakan produk pembiayaan

gadai emas syariah. Selain itu, pada tahun 2012 BNI Syariah mendapatkan penghargaan

sebagai Bank Syariah Terbaik di Bidang Manajemen Risiko Operasional untuk

Pertanggungjawaban Risk Owner.1

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah

1. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara di BNI Syariah cabang

Malang yang dilakukan peneliti di tempat penelitian yang berhubungan dengan

penerapan manajemen risiko pada gadai emas.

2. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data yang didapat dari studi

kepustakaan atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data

sekunder dalam skripsi ini berupa:

a. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

c. Peraturan Bank Indonesia No:13/23/PBI/2011 tentang Penerapan

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,

d. Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh,

e. Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn,

Sumber data dalam penelitian ini adalah

1 PT. Bank BNI Syariah, Penghargaan (Online), http://www.bnisyariah.co.id/awards, (9 Juni 2014).



1. Sumber data primer berupa wawancara, yaitu metode yang dilakukan oleh

peneliti dalam proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di

BNI Syariah Cabang Malang.

2. Sumber data sekunder berupa data-data yang didapat dari BNI Syariah

Cabang Malang dan Studi Kepustakaan, yaitu data yang didapat dari PDIH,

Perpustakaan Universitas Brawijaya, dan Dokumentasi-dokumentasi lainnya

sebagai data pendukung yang diambil penulis dalam proses penyusunan

skripsi.

E. Populasi dan Sampling

Penentuan populasi dan sampel dalam penelitian ini dengan jumlah tertentu yang

telah ditetapkan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.

1. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak pada BNI Syariah Cabang

Malang.

2. Sampel yang diambil dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Purposive

Sampling, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-

unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan unsur-

unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang

logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik sampel terpilih

mempunyai kesamaan dengan karakteristik populasi. Artinya dalam pengambilan

sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut mencerminkan ciri-ciri dari

populasi yang sudah ditentukan sebelumnya.2 Dalam penelitian ini sampel yang

diambil berjumlah 4 orang. Pihak BNI Syariah berjumlah 2 orang, yaitu Ibu Ratna

2
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 159-160.



Kusuma Hendrayani, selaku Customer Service Head dan Ibu Ana Setiyana, selaku

Customer Service di BNI Syariah Cabang Malang dan nasabah berjumlah 2 orang,

yaitu Bapak Agus dan AD.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini adalah

Analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang

menghasilkan data analisis dimana dinyatakan oleh responden secara tertulis atau

lisan yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.3

G. Definisi Operasional

1. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan

oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Kewajiban bank

syariah adalah menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya

risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui

bank syariah.

2. Gadai Emas adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas

harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (arrahin) kepada

bank/pegadaian (al-murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yaitu

sebagai jaminan (al-Marhun) atas peminjam (al-marhunbih) yang diberikan

kepada nasabah/peminjam tersebut

3 Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Fajar, Jakarta,
2008, hlm


