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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat, Pendekatan dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian lapangan (fieid reseach). Sifat penelitian ini adalah studi kasus yaitu 

dengan terjun langsung kelapangan, penulis menggali informasi yang 

dikumpulkan dari informan dengan melalui wawancara (interview). Format 

eksplanasi (tingkat penjelasan) lapangan pada penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh kejelasan mengenai Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 105 Produk 

Tabungan Mudarabah Pada  PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang 

Banjarmasin. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun mengenai pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yang merupakan suatu 

metode atau pemecahan masalah dengan menjelaskan, menggambarkan atau 

menguraikan keadaan yang sebenarnya mengenai Penerapan Akuntansi Syariah 

PSAK 105 Produk Tabungan Mudarabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia  

Kantor Cabang Banjarmasin. 
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3. Lokasi Penelitian 

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis, dilakukan di Bank 

Muamalat kantor cabang Banjarmasin, yang berlokasi di jalan Ahmad Yani KM. 

5,2 No. 70248, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

Ini dipilih menjadi tempat dilaksanakannya penelitian dengan alasan 

sebagai berikut: 

a. Karena Bank Muamalat Indonesia cabang Banjarmasin merupakan 

lembaga keuangan perbankan syariah yang menjalankan prinsip-prinsip 

syariah pertama kali di Indonesia. 

b. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia cabang Banjarmasin juga mampu 

berkembang pesat di kota Banjarmasin dengan memberikan pelayanan 

yang terkait dengan tabungan, salah satunya tabungan mudarabah. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga 

(organisasi) yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti.
1
 

Subjek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para karyawan 

bidang keuangan baik berupa back office maupun bagian funding pada PT. Bank 

Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin atau pihak-pihak yang terkait dalam 

menangani bagian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

 

                                                           
1
 Sogiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualilatif, dan R&D, Cet.XIII, (Bandung: 

Alfabeta, 2011),  hlm. 8 
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan keseluruhan dari gejela atau keadaan dari 

subjek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan sasaran dalam penelitian.
2
 

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi 

Syariah PSAK 105 Produk Tabungan Mudarabah Pada PT. Bank Muamalat 

Kantor Cabang Banjarmasin, yang berlokasi di jalan Ahmad Yani KM. 5,2 No. 

70248, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 

 

C. Data dan Sumber Data  

1. Data  

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang akan 

diolah dalam kegiatan penelitian.
3
 Data yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek 

penelitian. Data ini diperoleh dengan wawancara secara langsung 

dengan pihak-pihak yang terkait, khususnya para karyawan pada PT. 

Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin yang menangani bagian 

yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti, yang 

meliputi: 

1) Identitas informan yang terdiri dari nama, umur, pendidikan, 

penempatan kerja, dan alamat/domisili. 

                                                           
2
Ibid, hlm. 38  

3
 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 54. 
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2) Data dan penjelasannya terkait penerapan akuntansi syariah PSAK 

105 produk tabungan mudarabah pada PT. Bank Muamalat 

Indonesia  kantor cabang Banjarmasin. Data disini terkait 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi 

mudarabah. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yang 

terkait dengan objek penelitian. Data ini diperoleh penulis dari berbagai 

sumber yang ada, yang relevan untuk dijadikan sebagai sumber 

penelitian dari data yang diperlukan. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.Sumber data 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap penulis dapat memberikan 

keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan penelitian 

ini. Informan disini yaitu karyawan bidang akuntansi dan keuangan 

serta pimpinan Bank Muamalat Kantor cabang Banjarmasin. 

b. Dokumentasi, yaitu data-data yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti sehingga dapat memberikan keterangan dan informasi yang 

diperlukan dalam penelitian ini. Berupa data jumlah nasabah tabungan 

mudarabah dan jumlah dana simpanannya secara keseluruhan dari 

tahun ke tahun serta contoh transaksi-transaksi mengenai tabungan 

mudarabah dan penerapan akuntansinya. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data di antaranya: 

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis 

secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan data untuk 

penelitian.
4
 Wawancara yang penulis lakukan  ini adalah berdasarkan 

pedoman wawancara yang dapat menjawab pertanyaan dari rumusan dari 

penelitian ini yaitu khususnya terkait penerapan akuntansi syariah 

tabungan mudarabah sesuai PSAK 105 tentang Mudarabah. 

2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis 

dengan cara pengambilan data yang telah didokumentasikan oleh 

perusahaan yang berhubungan dengan objek penelitian.
5
 Terkait ini saya 

akan meminta data yang bisa dijadikan contoh penyesuaian dari penerapan 

akuntansi syariah PSAK 105 tentang transaksi tabungan mudarabah. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

a.   Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis selesai 

menghimpun data di lapangan yang dilakukan dengan cara pengecekan 

                                                           
4
Sugiyono,MetodePenelitianKuantitatifdanKualitatifdan  R&D (Bandung: Alfabeta,2014),  

hlm 62. 

 
5
ibidhlm. 66. 
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kembali terhadap data-data secara selektif dan melakukan 

penyempurnaan dan perbaikan apabila terdapat kesalahan.
6
 Dalam hal 

ini terkait kalimat-kalimat yang sesuai untuk dapat dimasukkan dalam 

penulisan karya ilmiah ini. 

b. Klasifikasi, yaitu penulis mengelompokkan data penelitian berdasarkan 

subtansi-subtansi permasalahan yang diteliti. Untuk lebih jelasnya mana 

yang termasuk dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan transaksi tabungan mudarabah sesuai PSAK 105. 

c. Deskripsi, yaitu menyajikan data secara jelas dalam bentuk uraian hasil 

penelitian.  

2. Analisis data  

Dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yang merupakan 

suatu metode atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 

menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan keadaan yang sebenarnya 

mengenai Penerapan Akuntansi Syariah PSAK 105  Produk  Tabungan 

Mudarabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin. 

Dibahas dan dianalisa secara mendalam dengan mengacu pada landasan teori 

dengan analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya akan diberikan gambaran 

mengenai hasil penelitian tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang ada. 

Adapun hasil penelitian ini mengacu pada kreteria penilaian standar penerapan 

akuntansi syariah, yaitu: 

                                                           
6
Ibid hlm. 67. 
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a. Sesuai, dikatakan sesuai apabila seluruh penerapan baik berupa 

pengakuan dan pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan sudah 

sesuai antara penerapan akuntansi syariah yang diterapkan oleh Bank 

Muamalat dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), 

dengan rentang>66,6 – 100 % dari 100 %.  

b. Kurang sesuai, dikatakan kurang sesuai apabila terdapat beberapa 

transaksi baik berupa pengakuan dan pengukuran, penyajian, maupun 

pengungkapan yang tidak sesuai antara penerapan akuntansi syariah 

yang diterapkan oleh Bank Muamalat dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK), dengan rentang> 33,3 – 66,6 % dari 100 

%.  

c. Tidak sesuai, dikatakan tidak sesuai apabila seluruh penerapan baik 

berupa pengakuan dan pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan 

yang tidak sesuai sama sekali antara penerapan akuntansi syariah yang 

diterapkan oleh Bank Muamalat dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK), dengan rentang 0 - < 33,3 % dari 100 %.  

 

F. Tahapan Penelitian 

1. Tahap Pendahuluan (Pra-Lapangan) 

Pada tahap ini, penulis mengamati dan mempelajari secara garis besar 

terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran umum mengenai 

permasalahan yang akan diteliti. Membandingkan data lapangan dengan berbagai 

teori mengenai akuntansi tabungan mudarabah, dan selanjutnya akan dituangkan 



46 

dalam desain operasional, kemudian dikonsultasikan dengan Dosen penasehat dan 

Dosen ahli pada objek yang akan diteliti, untuk meminta arahan dan 

persetujuannya dan dimasukkan kebiro skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

UIN Antasari Banjarmasin, setelah diterima pada 24 Agustus 2017,dengan 

penetapan judul dan pembimbing dengan Nomor: B-

3897/Un.20/II.1/PP.00.9/08/2017 dan pembimbing I Dra. Hj. Noorwahidah Haisy. 

M. Ag. Dan pembimbing II Hariyanto, S.E,M.M. lalu diadakan Seminar Desain 

Operasional Skripsi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 dengan Nomor: 

B-5087/Un.14/II.1/PP.00.0/12/2017.  

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, penulis akan mengumpulkan data-data yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dengan melakukan sesi wawancara dan 

dan meminta data-data terkait penelitian. Sebelum penulis terjun kelapangan, 

penulis terlebih dahulu mengajukan surat riset pada tanggal 15 Januari 2018 

dengan Nomor: B-80/Un.14/II.1/TL.00/01/2018. Adapun waktu yang diperlukan 

dalam melakukan riset ini, sesuai dengan ketetapan pihak Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam selama 2 (dua) bulan dari tanggal 01 Februari – 31 Maret 2018.  

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini, setelah data-data dikumpulkan dari wawancara dan 

documenter,  maka data-data tersebut diolah dan dianalisis sesuai dengan teknik 

pengolahan dan analisis data yang ditentukan pada bab III untuk memperoleh 

kesimpulan secara objektif dengan berpedoman pada landasan teori yang telah 

disusun.  
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4. Tahap Konsultasi 

Dalam tahap ini, penulis akan mengkonsultasikan dengan dosen 

pembimbing I Dra.Hj. Noorwahidah Haisyi, M.Ag. dan dosen pembimbing II 

Hariyanto S.E, M.M dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan terhadap 

masalah yang diteliti. Terkait kesesuaian teknik penulisan teori terkait penelitian, 

dan kelengkapan data-data penelitian. 

5. Tahap Penyusunan Laporan 

Setelah dikonsultasikan dan kemudian disetujui, maka penulis menyusun 

hasil penelitian tersebut untuk dilanjutkan untuk dijadikan sebuah karya tulis 

ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diujikan dihadapan Tim Penguji Skripsi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 18 

Juli 2018. 

 

 


