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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif yang 

merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau 

menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki (Ajat, Rukajat, 2018:1). 

Penelitian deskriptif dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini merupakan tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang fundamental yang 

tergantung pengamatan fenomenologi. Fenomenologi ialah fenomena-

fenomena yang terjadi atau realita yang ada dilapangan penelitian, 

terkhusus yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti dalam hal ini 

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 ( PSAK 102) 

Tentang Akuntansi Murabahah Tahun 2018-2019 Pada BSI Kantor 

Cabang Mandonga. 

1.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di BSI Kantor Cabang Mandonga 

yang berlokasi di Jl. Syech Yusuf, No. 12, Kel. Korumba, Kec. 

Mandonga Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada bulan Mei sampai 

dengan Juli 2021 

1.3 Data dan Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini berasal dari dua sumber, antara 

lain 

1.3.1 Sumber Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Data 

primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara penulis 

dengan pihak BSI Kantor CabangMandonga. 

1.3.2 Sumber Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dalam 

bentuk dokumen tertulis (Sugiyono, 2017).Data sekunder dalam 
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penelitian ini berupa literatur- literatur yang mendukung dan 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti jurnal, skripsi dan 

buku-buku referensi. 

1.4 Teknik pengumpulan data 

Peneliti melakukan pengumpulan data terkait masalah 

penelitian dengan beberapa cara sebagai berikut. 

1.4.1 Observasi 

Observasi dalam penelitian kualitatif sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Satori Djam’an dan Komariah Aan, (2012:105) 

adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui 

keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya 

mengumpulkan data penelitian. Observasi ini digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian lapangan tentang Penerapan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 (PSAK 102) 

Tentang  Akuntansi Murabahah Tahun 2018-2019. 

1.4.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pernyataan itu 

(Moleong, 2012: 186).Peneliti melakukan wawancara langsung 

kepada pegawai BSI Kantor Cabang Mandonga untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

1.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari 

catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari 

perorangan (Hamidi, 2004:72). Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data-data tentang gambaran umum objek penelitian 

berupa data mengenai profil, struktur, visi, dan misi, serta hal 

yang terkait dengan transaksi murabahah pada  BSI Kantor 

CabangMandonga. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut Paton adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasi kedalam satu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar. Adapun proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

secara simultan dengan mengumpulkan data, artinya peneliti dalam 

mengumpulkan data juga menganalisis data yang diperoleh 

dilapangan. Langka-langka yang dilakukan peneliti dalam analisis 

data ini, adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Reduksi Data (Reduction) 

Reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan data, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatab-catatan tertulis 

dilapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus 

sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajaman, mengongkang, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

hingga kesimpulam-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu 

mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat 

disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam 

yakni: melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau uraian 

singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan 

sebagainya. 

3.5.2 Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati 

penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa 

yang sedang terjadi dari apa yang harus dilakukan Penyajian data 

dalam penelitian ini berbentuk narasi serta dapat di selingi 

dengan skema, gambar, tabel, rumus, dan lain-lain. Hal ini 

disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses 

pengumpulan data, baik itu dari hasil wawancara mendalam, 

observasi partisispan maupun dokumentasi. 
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Penyajian ini dapat memberikan kemungkinan untuk 

penarikan kesimpilan dari data tersebut.Data yang disajikan 

dalam penelitian ini adalah data yang sebelumnya sudah di 

analisis, tetapi analisis yang dilakukan masi berupa catatan untuk 

kepentingan penliti sebelum dususn dalam bentuk laporan. 

3.5.3 Penarikan Kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga atau 

terakhir dalam proses analisis. Kesimpulan pada awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah apabila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya Kesimpulan ini merupakan proses 

re-checkyang dilakukan selama penelitian dengan mencocokan 

data dengan catatan-catatan yang telah dibuat peneliti dalam 

melakukan penarikan kesimpulan-kesimpulan awal, karena pada 

dasarnya penarikan kesimpulan sementara dilakukan sejak awal 

pengumpulan data. Data yang telah diverifikasi, akan dijadikan 

landasan dalam melakukan penarikan kesimpulan. 

 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data, peneliti akan menggunakan 

teknik triangulasi Sumber.Triangulasi sumber dilakukan peneliti 

dengan mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Kemudian setelah mengumpulkan data dari informan, 

peneliti melakukankroscek dengan objek lain maupun berbagai 

dokumen yang terkait denganpenelitian ini dengan menggunakan 

model triangulasi sumber akan diperoleh data yang valit dan maksimal 

dari sumber-sumber data terkait yang telah diuraikanpada sumber data 

penelitian, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang valid 

mengenai penerapan akuntansi sistem pembiayaan murabahah yang 

ada di BSI Kantor Cabang Mandonga. Apakah sudah sesuaidengan 

ketentuan pemerintah yang tertuang dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 atau belum. Selanjutnya data-data 

yang diperoleh dari sumber data terkait, dikumpulkan guna diolah 

supaya biasmenjadi bahan-bahan yang bermanfaat bagi penelitian 

yang dilakukan. 


