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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 ke lapangan untuk 

mencari data-data yang berkenaan dengan penerapan PSAK No. 102 Murabahah 

yang ada di BNI Syariah Cabang Banjarmasin. 

2. Pendekatan penelitian  

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif yaitu, penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati. (Margono, 2004, hal. 36) 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di BNI Syariah Cabang Banjarmasin. 

Alamat Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4,5 No.385 Banjarmasin-70235.  

Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasari dengan beberapa pertimbangan.  

Yang pertama karena BNI Syariah Cabang Banjarmasin berada di tempat yang 

strategis yaitu di wilayah perkotaan Banjarmasin sehingga bank dapat dengan 

mudah menjalankan kegiatan distribusinya dan tentunya banyak masyarakat yang 

berminat melakukan pembiayaan melalui BNI Syariah Cabang Banjarmasin, dan 
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yang kedua pada saat mencari data awal, penulis menemukan suatu permasalahan 

yang mana pada “PSAK No. 102 Akuntansi Murabahah paragraf 29 menyatakan 

bahwa denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai 

dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan”. 

Sedangkan pada praktiknya di BNI Syariah Cabang Banjarmasin pada 

pembiayaan Murabahah tidak dikenakan denda jika terjadi wanprestasi atau 

kelalaian nasabah dalam melakukan kewajibannya. Setelah melihat permasalahan 

diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi tentang 

dana kebajikan tersebut dan penulis ingin mengevaluasi sejauh mana penerapan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang pembiayaan Murabahah 

yang ada di BNI Syariah Cabang Banjarmasin. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

“Subjek penelitian adalah sumber data yang memiliki data mengenai 

variabel yang diteliti”. (Arikunto, 2003, hal. 116) Subjek penelitian ini adalah 

staff bagian Financing Administration Head, dan Operational Manager yang ada 

di BNI Syariah 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) Adapun objek penelitian ini adalah Laporan 

keuangan yang ada di BNI Syariah mengenai perlakuan standar akuntansi 
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keuangan yang diterapkan dalam pembiayaan murabahah di BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

a. Data Pokok 

Data yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Data ini diperoleh 

dengan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, khususnya 

para karyawan  di BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang menangani bagian yang 

berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.  

b. Data Penunjang 

Data ini diperoleh penulis dari berbagai sumber yang ada seperti dokumen 

perusahaan, Jurnal-jurnal transaksi pembiayaan yang relevan untuk dijadikan 

sebagai sumber penelitian dari data yang diperlukan. 

2. Sumber data 

a. Dokumen yaitu seluruh data yang berhubungan dengan penelitian seperti file-

file perusahaan dan jurnal-jurnal transaksi pembiayaan. 

b. informan yaitu pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan dan 

tambahan informasi yang berkaitan dengan penelitian untuk melengkapi data 

penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah staff bagian Financing 

Administration Head dan Operational Manager yang ada di BNI Syariah 

Cabang Banjarmasin. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

(Basrowi & Suwandi, 2008, hal. 158) 

2. Wawancara adalah sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh 

setidaknya dua orang atas dasar ketersediaan dan dalam mengacu kepada 

tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai 

landasan utama dalam proses memahami. (Herdiansyah, 2013, hal. 31) 

Wawancara yang dimaksud penulis yaitu suatu percakapan tanya jawab 

yang dilakukan penulis kepada staff bagian Financing Administration 

Head dan Operational Manager yang ada di BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin mengenai pembiayaan murabahah sebagai data pelengkap. 

 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi data yang terkumpul dari hasil 

wawancara bahasa lisan untuk diolah dalam bentuk paparan bahasa tulisan 

serta mengoreksi kekurangannya. 

b. Klasifikasi merupakan penyusunan dan pengelompokkan data-data peneliti. 
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c. Interpretasi adalah kesimpulan peneliti atas data-data yang telah ditemukan. 

Data-data yang diperoleh penulis di lapangan akan dijelaskan dan diuraikan 

dalam bentuk pemaparan sehingga penulis dapat memberikan kesimpulan 

pada penelitian ini.  

2. Analisis Data 

Untuk menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif 

yaitu menghubungkan teori-teori yang relevan dengan keadaan yang sebenarnya 

dalam memecahkan masalah tersebut. Analisis yang dilakukan penulis disini yaitu 

dengan cara mengevaluasi jurnal-jurnal transaksi pembiayaan Murabahah yang 

ada di BNI Syariah Cabang Banjarmasin dan melakukan wawancara sebagai data 

pelengkap. Selanjutnya akan diberikan gambaran mengenai hasil penelitian 

tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Untuk menganalisis data-

data yang ada, setelah data terkumpul maka hasil penelitian dipersentasekan 

dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh (Arikunto, 2006, hal. 202) 

sebagai berikut: 

IKK=  
n

 

 N 

 

Keterangan: 

IKK =Indeks Kesesuaian Kasar 

n = Jumlah kode/jawaban yang sama 

N = Banyaknya Objek yang diamati 

Selanjutnya (Arikunto, 2006, hal. 343) mengemukakan lagi bahwa“ kadang-

kadang pencarian persentase dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang 

dipersentasikan lalu ditafsirkan denggan kalimat kualitatif” 
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    Tabel 1.3 Tingkat Persentase Indeks Kesesuaian Kasar 

 

  

 

 

 

 

  

  

      Sumber: Arikunto (2006:246) 

 

 

G. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis sesuai dengan pedoman yang 

ada, maka dilakukan tahapan-tahapan berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis melalukan observasi awal dengan dikeluarkannya 

surat observasi awal dari mikwa fakultas pada tanggal 16 September 2018. Di 

BNI Syariah Cabang Banjarmasin 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 murabahah dan selanjutnya akan dituangkan 

dalam desain operasional, kemudian dikonsultasikan dengan Dosen penasehat 

yakni Bapak Ansharullah, S.Ag., M.Fil.I dan meminta persetujuan untuk 

dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Proposal disetujui 

Tingkat Persentase Kualifikasi 

76% - 100% Sesuai 

57% - 75% Cukup Sesuai 

40% - 56% Kurang Sesuai 

0 - 39% Tidak Sesuai 
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Biro Skripsi dengan bukti dikeluarkannya surat persetujuan judul pada tanggal 15 

Oktober 2018 dengan susunan tim pembimbing skripsi: pembimbing I Bapak 

Hariyanto, S.E., M.M dan pembimbing II Bapak Ansharullah, S.Ag., M. Fil. I. 

dan selanjutnya ditetapkan waktu untuk seminar proposal.  

2. Tahap Pengumpulan Data 

Dalam tahapan ini penulis mulai mengumpulkan data dengan cara terjun 

ke lapangan yaitu di BNI Syariah Cabang Banjarmasin untuk mendapatkan data-

data yang diperlukan dengan pola dan teknik yang telah ditetapkan dalam 

metodologi penelitian seperti dokumentasi dan wawancara dengan informan. 

3.  Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data 

Dalam tahap ini, setelah data-data dikumpulkan dari dokumen dan 

wawancara langsung di lokasi penelitian yaitu di BNI Syariah Cabang 

Banjarmasin maka data-data tersebut diolah dan dianalisis sesuai dengan teknik 

pengolahan data dan analisis data. 

4. Tahap Konsultasi 

Dalam tahap ini penulis mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing I 

yakni Bapak Hariyanto, SE., MM dan dosen pembimbing II yakni Bapak 

Ansharullah, S.Ag., M.Fil.I dalam rangka perbaikan dan penyusunan terhadap 

masalah yang dianalisis 

5. Tahapan Penyusunan Laporan 

Setelah dikonsultasikan dan kemudian disetujui, maka penulis menyusun 

hasil penelitian tersebut untuk dilanjutkan dan dijadikan sebuah karya tulis ilmiah 
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dalam bentuk skripsi yang siap disajikan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari Senin Tanggal 15 April 2019. 

 


