BAB III
METODE PENELITIAN

3.1.

Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri. yang

bergerak di bidang perbankan syariah, Objek penelitian tersebut sengaja dipilih
karena perusahaan tersebut telah menerapkan akuntansi syariah.
3.2.

Jenis Penilitian
Jenis metoda penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif

dengan desain studi kasus. Penelitian deskriptif adalah sutau penelitian yang
dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi
tentang suatu keadaan secara objektif (Aditya, 2009).
Penelitian dengan desain studi kasus dilakukan dengan observasi secara
mendalam terhadap suatu obyek penelitian dari beberapa keadaan yang
dianggapnya sama. Meskipun beberapa keadaan dianggap

sama, tetapi

kesimpulan yang diambilnya tidak boleh digenarilisir sebagai kesimpulan secara
menyeluruh terhadap kasus-kasus yang dianggap sama.

3.3.

Metoda Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan metoda

pengumpulan data sebagai berikut:
1. Penelitian Lapangan. Penelitian lapangan dilakukan langsung ke objek
penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada
objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang
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digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapangan
sebagai dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan datadata dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini.
2. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah
buku- buku yang relevan dengan permasalahan yang diangkat untuk
mendapatkan kejelasan konsep dan mengumpulkan literatur-literatur yang
relevan dengan pembahasan penelitian.

3.4.

Jenis dan Sumber Data
Dalam melaksanakan penelitian, diperlukan data yang digunakan sebagai

dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis.
Data di bagi menjadi dua jenis, yaitu kualitatif dan data kuantitatif. Data
kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka
secara langsung. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat diukur
atau dinilai dengan angka secara langsung.
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara
langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).
b. Data sekunder

merupakan

sumber data

yang

diperoleh

secara

tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh
pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku,
jurnal-jurnal, penelitian terdahulu serta literatur lain.
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3.5.

Metoda Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif. Data-data

perusahaan yang mendukung penelitian dikumpulkan kemudian data-data
tersebut dilakukan analisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan
keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya. Analisa data ini penting artinya
karena dari analisa ini data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang
berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

