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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN  

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu 

suatu pendekatan kualitatif dalam hal ini seungguhnya adalah prosedur penelitian 

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

orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan 

adalah data yang berupa kata/ kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Data-

data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen 

pribadi, memo ataupun dokumen resmi lainnya (Moleong, 2000). 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil data pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) , 

Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Alamat Jl. Sultan Syarif Kasim, 

kode pos 28671. 

 

3.3 Jenis Dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

bersifat deskriptif, seperti : 

1) Gambaran umum Badan Amil Zakat Kabupaten Siak, struktur organisasi 
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dan pembagian tugas. 

2) Dokumen-dokumen yang relevan berkaitan dengan penelitian, seperti 

laporan keuangan, pencatatan akuntansi, serta kebijakan akuntansi zakat dan 

infak/sedekah perusahaan. 

 

3.3.2 Sumber Data  

Menurut Supomo dan Indriatmo (2012: 146-147) dalam buku Metodologi 

Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen, sumber data penelitian terdiri atas 

berikut ini.  

1. Data Primer (Primary Data)  

 Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini 

subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.  

2. Data Sekunder (Secondary Data)  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.  

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana 

data yang dikumpulkan adalah berupa gambaran umum, sejarah, visi, misi, program 
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kerja, serta laporan keuangan Badan Amil Zakat Kabupaten Siak untuk tahun 

berakhir 31 Desember 2016. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian 

sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. 

a. Subjek penelitian 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah  Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak sebagai responden atau informan penelitian. 

b. Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadakah 

Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Siak. 

 

3.5 Pengumpulan Data 

Beberapa teknik yang dilakukan dalam proses untuk mengumpulkan data 

sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara atau Interview adalah sebuah percakapan Langsung (face to face) 

antara peneliti dan Informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab. Proses interview (wawancara) dilakukan untuk 

mendapatkan data informan tentang Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadakah 
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Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Siak. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, terkait dengan 

penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak 

menjawab pertanyaan yang menurut privasi atau rahasia. 

Wawancara diarahkan di sekitar persoalan atau pernyataan yang pernah 

dikemukakan informan yang terekam melalui pengamatan. Para informan dipilih 

secara purpossif dengan sasaran memperoleh data yang maksimal dari orang-orang 

yang memiliki peranan penting atau memiliki banyak informasi mengenai segala 

sesuatu yang berhubungan dengan Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadakah 

Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Siak. Wawancara seperti itu selalu direkam dan dicatat, untuk didengar kembali pada 

waktu lain. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik wawancara yang terstruktur. Maksudnya, proses wawancara dilakukan secara 

terencana. Dalam hal ini, peneliti terlebih dahulu menyiapkan interview guide sebagai 

panduan dalam mewawancarai informan untuk mendapatkan informasi tentang proses 

kegiatan Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadakah Berdasarkan PSAK 109 

Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak. 

b. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diselidiki. Metode ini 
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penulis gunakan untuk memperoleh data tentang Penerapan Akuntansi Zakat dan 

Infak/Shadakah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kabupaten Siak. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi langsung dan tidak lansung. 

c. Dokumentasi 

Renier menjelaskan bahwa istilah dokumentasi dibagi dalam tiga pengertian 

yaitu. (1) dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis 

maupun sumber lisan: (2) dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber 

tertulis saja: (3) dalam arti spesifik, yaitu hanya Laporan keuangan, Struktur 

Organisai, dan sebagainya. 

Dan dokumentasi juga dapat diartikan sebagai kegitan mencari data mengenai 

hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainnya. 

 

3.6 Validasi Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber data 

untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Misalnya, selain melalui wawancara dan 

observasi, peneliti juga menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, 

dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. 
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3.7 Teknik Analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh  dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. 

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam 

penelitian ini. Setelah data dari lapangan telah terkumpul dan disusun secara sistmatis, 

maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Pada dasarnya 

penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. 

 


