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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research), dimana peneliti langsung terjun ke 

lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Peneliti langsung 

terjun kelapangan mencari data – data yang berkenaan dengan analisis 

penerapan PSAK No. 106 pada BNI Syariah Kantor Cabang 

Banjarmasin. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu 

dengan memaparkan dan menggambarkan berbagai fakta yang terdapat 

dalam penelitian lapangan dengan hasil yang lebih mendalam. Menurut 

Samiaji Sarosa (2017), “Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang 

mencoba memahami fenomena dalah seting dan konteks naturalnya 

(bukan di dalam laboraturiom), yakni peneliti tidak berusaha 

memanipulasi  fenomena yang diamati”. (hlm.8) 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Bank BNI Syariah Ccabang 

Banjarmasin, yang beralamatkan di Jl. A. Yani Km.4,5 No. 385 

Banjarmasin. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber data yang memiliki mengenai 

permasalahan yang diteliti (Arikunto, 2003, hal. 116)  Subjek penelitian 

ini adalah karyawan  bagian SME Financing, karyawan bagian 

Finacing Administration dan Operational Manager di BNI Syariah 

Kantor Cabang Banjarmasin yang menurut penulis dapat memberikan 

keterangan dan informasi yang berkenaan dengan data yang diteliti. 

2. Objek Penelitian  

Objek Penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian 

(Partanto & Al Barry, 1994, hal. 351) Objek Penelitian ini adalah 

penerapan PSAK Nomor 106 akuntansi musyarakah Bank BNI Syariah 

Kantor Cabang Banjarmasin. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang 

akan diolah dalam kegiatan penelitian (Tanzeh, 2009, hal. 54).  Data 

yang akan digali dalam penelitian ini yaitu: 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi 

yang dicari (Azwar, 2003, hal. 91) Dalam hal ini peneliti akan m  

ewawancarai informan secara langsung untuk menggali informasi 

mengenai Analisis Akuntansi Musyarakah   di Bank BNI Syariah 

Kantor  Cabang Banjarmasin dari segi pengakuan dan pengukuran 

dan penyajian dan pengungkapan berupa jurnal pembukuan 

transaksi musyarakah di BNI syariah kantor cabang Banjarmasin. 

b. Data Sekunder 

  Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pihak 

kedua . Data sekunder yang dimaksud penulis meliputi buku – buku, 

artikel dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Sumber data 

a. Dokumen, yaitu seluruh data yang berhubungan dengan 

penelitian seperti laporan keuangan dan catatan lainnya. 

b. Informan, yaitu pihak-pihak yang dianggap dapatmemberikan 

keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan 

penelitian untuk melengkapi data penelitian. Informan dalam 

penelitian ini adalah karyawan  bagian SME Financing, 

karyawan bagian Finacing Administration dan Operational 

Manager di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah: 

1. Dokumentasi 

     Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang 

mengasilkan catatan – catatan penting yag berhubungan dengan 

masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah 

dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi & Suwandi 2008, hal:158) 

2. Metode Wawancara  

     Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara 

memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para 

responden dalam berbagai situasi dan konteks. Meskipun demikian, 

wawancara perlu digunakan dengan berhati-hati dan perlu ditriangulasi 

dengan data dari sumber lain”. (Sarosa, 2017, hal:47). Metode 

wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan 

gambaran mengenai analisis penerapan akuntansi musyarakah di BNI 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

 

F. Teknik Pengolahan Data  

Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Editing 
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Editing merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah  penulis 

selesai menghimpun data di lapangan yang dilakukan dengan cara 

pengecekan kembali terhadap data – data secara selektif dan melaukan 

perbaikan apabila terdapat kesalahan (Sugiyono, 2014, hal:67) 

2. Klasifikasi  

  Klasifikasi yaitu, melakukan penyusunan dan pengelompokkan 

terhadap data tentang penerapan akuntansi musyarakah di Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. 

3. Interpretasi  

  Interpretasi adalah kesimpulan peneliti atas data-data yang telah 

ditemukan . Data-data tersebut diuraikan sehingga peneliti dapat 

memberikan kesimpulan.  

 

G. Analisis Data 

Setelah data terkumpul seluruhnya, penulis menganalisis data 

tersebut dengan menggunakan sifat analisis deskriptif, yaitu penulis 

daam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau 

pemaparan atas data penelitian sebagaimana hasil penelitian yang 

dilakukan (Mukti & Yuliyanto, 2010, hal. 192) 

Analisis dalam penelitian ini adalah  Analisis Akuntansi 

Musyarakah   di Bank BNI Syariah Kantor  Cabang Banjarmasin dari 

segi pengakuan dan pengukuran dan penyajian dan pengungkapan 

berupa jurnal pembukuan transaksi musyarakah. 
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H. Tahapan Penelitian 

    Tahapan Pendahuluan, Pada tahapan ini penulis mempelajari 

masalah yang ingin diteliti selanjutnya dituangkan dalam bentuk 

proposal yang kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat  dan 

meminta persetujuan untuk dimasukkan pada Biro Skripsi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam. 

    Tahapan pengumpulan data ini penulis mengumpulkan data 

dengan cara observasi dan wawancara dengan kepada informan serta 

mengumupulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang dilakukan. 

   Tahapan pengolahan data dan analisis data ini setelah semua data 

dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan 

teknik editing, klasifikasi dan interpretasi, kemudian data tersebut 

dianalisis secara kualitatif. 

   Selanjutnya tahapan konsultasi, pada tahapan ini penulis 

mengonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka perbaikan dan 

penyusunan kembali  terhadap masalah yang dianalisis. 

  Terakhir tahapan penyusunan laporan, pada tahapan ini penulis 

menyusun hasil penelitian dengan bimbingan dan koreksi dari dosen 

penasehat demi tercapainya hasil yang diinginan. Selanjutnya disusun 

dalam bentuk skripsi dan setelah disetujui maka dilakukan penggandaan 

naskah yang kemudian disidangkan. 
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