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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis, Pendekatan, dan Lokasi Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

dengan meneliti langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang 

berkaitan dengan penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (psak) nomor 

110 akuntansi hawalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Etis 

yakni peneliti harus melalui moral dan perilaku baik dan buruk seperti observasi 

dan wawancara dilapangan dengan narasumber yang bersangkutan, memberikan 

penjelasan kepada peneliti sejelas-jelasnya agar peneliti memahami. Serta 

narasumber memberikan suatu gambaran atau detail tentang masalah yang diteliti 

secara mendalam. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin bertempat di Jl. Jendral Ahmad Yani Km. 4 No.385, Kebun 

Bunga,Kec. Banjarmasin Timur, 70235. Lokasi ini banyak peminatnya untuk 

melakukan penelitian. 
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B. Subjek dan Objek penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber data yang dimiliki mengenai variabel 

yang diteliti. Subjek penelitian ini adalah Pimpinan dan Karyawan di PT. Bank 

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama peneliti. Objek 

penelitian ini adalah Penerapan Pernyataan standar akuntansi keuangan. Dimana 

penelitian ini berusaha mencari tahu tentang Penerapan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 110 Akuntansi Hawalah di PT. Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Jenis data yang penulis kumpulkan berupa data primer dan data sekunder 

sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Data yang didapat dari wawancara kepada Pimpinan dan Karyawan di 

PT.BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Yang berkaitan dengan rumusan 

masalah yang diangkat dalam proposal ini tentang Penerapan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 110 Akuntansi Hawalah di PT. Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Yang akan memberikan penjelasan yang 

menyangkut dengan masalah yang akan diteliti. 
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b. Data Sekunder 

Data yang didapat melalui buku-buku yang dikumpulkan dari buku-buku 

pengetahuan tentang hawalah, artikel dan dokumentasi. Bisa juga berupa 

makalah-makalah serta jurnal skripsi orang yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Serta melalui pengamatan yang mendalam atau memberikan contoh yang 

nyata dalam penelitian ini. 

2. Sumber Data 

Sumber data bisa didapat melalui cara sebagai berikut: 

a. Dari pimpinan PT. Bank BNI Syariah kantor cabang banjarmasin. Pimpinan 

bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menjelaskan mengenai 

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 110 

Akuntansi Hawalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

b. Dari karyawan bank bni syariah kantor cabang banjarmasin. Karyawan yang 

ada dibagian Akuntansi Keuangan yang memberikan pengetahuannya tentang 

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 110 di 

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin ini kepada penelitian 

masalah yang bersangkutan. Serta memberikan pengarahan yang bisa 

dipahami oleh peneliti yang melakukan wawancara dengan begitu bisa 

diterapkan sebagai acuan masalah yang akan diteliti. 

c. Dari sub bagian masalah yang akan diteliti. Serta juga dibagian yang paling 

inti yang menyangkut masalah yang diteliti. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Dokumentasi, yaitu penulis yang mendapatkan dari buku-buku, makalah-

makalah, artikel-artikel, jurnal-jurnal skripsi dan yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti.  

2. Wawancara, yaitu penulis melakukan proses tanya jawab secara langsung atau 

bertatap muka dengan informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (V, 

Wiratna, Sujarweni, 2014, hlm. 31). 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Dalam proses pengolahan data penulis menempuh langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu mempelajari dan memeriksa kembali data yang sudah terkumpul 

untuk mendapatkan kelengkapan data yang berisikan kejelasan isian serta 

kekurangan dalam penyusunan nantinya. 

b. Klarifikasi, yaitu pengelompokkan data yang dilakukan penelitian berdasarkan 

masalah yang berkaitan agar tersusun sesuai dengan sistematis penelitian. 

c. Deskriptif, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah 

disesuaikan dengan teori-teori yang digunakan dalam sistematis. 
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2. Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah Deskriptif yaitu 

dengan cara mengkaji lebih dalam hasil penelitian dan penulis berusaha 

menggambarkannya sebagai landasan yang berhubungan dengan masalah yang 

teliti dengan berbagai karakteristik data yang disajikan. Penyajian data yang di 

analisis berkaitan dengan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

Nomor 110 Akuntansi Hawalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin (V, Wiratna, Sujarweni, 2014, hlm. 105). 

Kriteria yang digunakan dalam menganalisis data adalah melalui beberapa 

cara yang diambil dari buku metode penelitian dan setelah peneliti dapat 

mengetahuinya kesesuaian dengan psak nomor 110, ada berapa persentase yang 

harus dicapai peneliti dan jumlah persentase yang digunakan adalah 100% dan 

dibagi beberapa untuk mengetahui sesuai atau tidak dengan yang hasil penelitian 

yang ketahui tersebut.  

Pertama, Sekitar 0-33,33% : Tidak Sesuai, karena apabila seluruh dari 

penerapan yang ada di psak berupa pengakuan dan pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan tidak sesuai sama sekali dengan Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin. 

Kedua, Sekitar 33,34-66,66% : Cukup Sesuai, karena apabila seluruh dari 

penerapan yang ada di psak berupa pengakuan dan pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan tidak sesuai dengan Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin. 
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Ketiga, Sekitar 66,67-100% : Sesuai, karena apabila seluruh dari penerapan 

yang ada di psak berupa pengakuan dan pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan sesuai dengan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

 

F. Tahapan Penelitian 

Untuk mencapai suatu tujuan yang harus dilakukan penulis menggunakan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis melakukan penjajakan awal dalam rangka 

mengetahui langsung terhadap objek yang akan diteliti pada tanggal 22 Januari 

2019. Kemudian penulis membuatnya dalam bentuk desain operasional setelah itu 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan meminta persetujuan pada tanggal 

5 Maret 2019. Setelah itu dimasukkan ke biro skripsi fakultas ekonomi dan bisnis 

islam, setelah proposal diterima kemudian diadakan seminar desain operasional 

pada tanggal 24 April 2019. 

2. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan data dengan surat yang diberikan 

bagian mikwa dengan Nomor: B-1393/Un.14/III.5/PP.00.9/05/2019 untuk riset 

kelapangan selama 2 bulan pada tanggal 6 Mei 2019 sampai 6 Juli 2019 dengan 

menggunakan teknik wawancara dan mengumpulkan literatur yang berhubungan 

dengan permasalahan yang penulis teliti. Dengan adanya tahapan ini 

pengumpulan data bisa melalui jurnal-jurnal skripsi dari luar tetapi berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti. Peneliti menyelesaikan risetnya selama 2 bulan 
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dengan diberikannya surat balasan dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin pada tanggal 26 Juli dengan Nomor: BJS/1/2085. 

3. Tahapan pengolahan dan analisis data 

Pada tahapan ini setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis 

mengolah dan menganalisis data tersebut, pengolahan dan berdasarkan teknik 

yang telah disebutkan terdahulu, kemudian analisis data dengan pendekatan 

kualitatif. Penulis mengambil bagian yang dianggap penting dalam masalah yang 

akan diteliti. 

4. Tahapan penyusun laporan 

Pada tahapan ini penulis melaporkan keseluruhan hasil yang telah peneliti 

susun dalam bentuk naskah skripsi. Penulis menyusun naskahnya setelah adanya 

pengambilan masalah yang dianggap pentingnya saja dan dijabarkan sesuai 

pengetahuannya. Setelah itu dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing I Bapak 

Drs. Nispan Rahmi,M.Ag dan Dosen Pembimbing II Bapak Hariyanto,S.E.,M.M 

untuk menyempurnakan penulisan laporan penelitian. Setelah disetujui, maka 

penulis menggandakan naskah dan siap untuk diajukan pada sidang munaqasah 

didepan tim penguji pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam 

Negeri Antasari Banjarmasin. 

 


