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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Bank BRI Syariah tempat penelitian ini di 

pilih karena pada saat ini banyak yang menjadi nasabah pembiayaan Mikro 

Syariah. Dan pada Bank BRI Syariah Produk Pembiayaan Mikro Syariah begitu 

di minati daripada produk pembiayaan lain. Maka dari itu itu penulis ingin 

mengetahui lebih lanjut bagaimana kesesuaian antara Produk Pembiayaan Mikro 

BRI Syariah ini dengan PSAK 102 (Revisi 2013 ) mulai dari Pengakuan, 

Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Transaksi Murabahah, Teknik 

perhitungan margin murabahah , penerapan transaksi murabahah bil wakalah 

untuk Produk Pembiayaan Mikro Syariah pada Bank BRI  Syariah ini. 

 Dan penelitian ini akan dilaksanakan pada Tgl. 20 juli sampai dengan  

Agustus 2017. 

 

3.2.  Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada dalam satu wilayah 

topik penelitian dan memenuhi syarat- syarat tertentu yang berkaitan dalam 

masalah penelitian. Berkaitan dengan subjek dan objek yang berada dalam satu 

topic penelitian dan memenuhi syarat syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian,  siapa yang akan di teliti berkaitan dengan orang yang berada pada unit 

analisis atau unit yang akan di teliti. (Satori dan komariah ; 2014 ; 46 ) 
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Nasabah Pembiayaan Mikro 

BRI Syariah yang berjumlah 178 orang dan jumlah karyawan Bank BRI Syariah 

mulai dari Pimpinan Cabang Pembantu, Bidang Operasional dan Bidang 

Pembiayaan Mikroadalah berjumlah 13 orang . 

Sampel adalah bagian kecil dari  angota populasi yang diambil menurut 

prosedur tertentu. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden 

tetapi narasumber/ konsultan penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan 

di sebut sampel statistic tapi sampel teoritis karena tujuan kualitatif adalah 

menghasilkan teori.( Satori dan Komariah ; 2014; 48). Dan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik penarikan sampel berdasarkan tujuan (Purposive Sampling ) 

penentuan sampel berdasarkan tujuan dilakukan untuk menigkatkan kegunaan 

informasi yang di dapat dengan kata lain, peneliti memilih sampel yang 

mempunyai kemampuan dan informasi tentang fenomena yang di teliti dan 

informan yang di tetapkan adalah informan yang sesuai dengan kategori penelitian 

( unit analisis ). (satori, Djaman dan Aan Komariah ; 2014 ; 52 - 53) 

Maka dari itu yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pihak 

pihak yang terkait dalam bidang yang akan di teliti yaitu Nasabah Bank BRI 

Syariah yang berjumlah 8 orang dan karyawan Bank BRI Syariah yaitu karyawan 

Bidang Pembiayaan Mikro Syariah  yaitu 1 orang UH ( Unit Mikro Syariah Head 

) , dan 4 orang AOM ( Account Officer Mikro ). 
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3.3. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang 

mengungkap situaasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan scara benar, 

di bentuk dengan kata- kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang 

relevan yang di peroleh dari situasi yang alamiah. (satori, Djaman dan Aan Komariah 

; 2014 ; 25) 

Jadi dalam penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kualitatif 

untuk  meneliti kesesuaian Produk pembiayaan mikro BRI Syariah dengan  akad 

murabahah dan perlakuan akuntansi murabahah menurut  PSAK 102 (Revisi 

2013 ) pada bank  BRI Syariah. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data  

Dan dalam suatu penelitian terdapat dua jenis  sumber data yang di pakai 

yaitu : . (Sunyonto; 2013 ; 21 ) 

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (objek 

penelitian). Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari 

proses penelitian bisnis dan ekonomi yang seringkali diperlukan untuk 

tujuan pengambilan keputusan. Data primer dapat didefinisikan sebagai 

data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. 

Data primer biasanya tidak tersedia dalam bentuk yang sudah dikompilasi, 

sehinga merupakan tugas peneliti untuk mengumpulkanya dengan cara 

yang paling efisien dan dalam format yang bermanfaat bagi tujuan 

pengambilan keputusan.  
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Data primer dapat diperoleh melalui,wawancara, observasi. Dan di dalam 

penelitian ini penulis mengunakan data primer yaitu, data yang diperoleh 

melalui observasi langsung ke Bank BRI Syariah dan wawancara dengan 

pihak yang bersangkutan dalam hal ini peneliti melakukan wawancara 

dengan UH ( Unit Mikro Syariah Head ) , AOM ( Account Officer Mikro )  

untuk mengetahui tentang prosedur Pembiayaan Mikro dengan akad 

murabahah pada Bank BRI Syariah. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti 

dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, website 

Bank . Sifat dan nilai dari data sekunder harus dievaluasi terlebih dahulu 

sebelum data tersebut dipergunakan untuk pengambilan keputusan. Dan 

dalam penelitian ini data skunder  yang di gunakan berupa dokumen-

dokumen Bank seperti struktur organisasi, data pembiayaan mikro, laporan 

keuangan dan data lain yang di perlukan untuk pemecahan masalah 

kemudian penelitian penelitan terdahulu serta buku buku yang mendukung  

pemecahan masalah yang akan di teliti. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik 

wawancara,observasi, yaitu : 

1. Wawancara, teknik wawancara adalah metode pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan- pertanyaan scara bebas baik terstruktur maupun 
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tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi scara luas 

mengenai objek penelitian. Dan dalam penelitian ini penulis melakukan 

wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan Pembiayaan mikro 

ini yaitu UH (unit mikro syariah Head), dan AOM ( Account Officer 

Mikro ) guna mendapatkan data untuk pemecahan masalah dalam 

penelitian ini. 

2. Observasi, teknik observasi adalah metode pengumpulan data dengan 

pengamatan scara langsung tentang kegiatan yang dilaksanakan 

perusahaan dan observasi merupakan satu satunya metode untuk 

mengumpulkan informasi dan hubungan antara keakuratan data dan biaya 

lebih menguntungkan bagi metode observasi di banding teknik lainya ( M. 

sidik P dan  Saludin Muis ; 2009 dalam Sunyonto; 2013 ;22). Dalam 

penelitian ini penulis juga mengunakan metode observasi yaitu dengan 

cara  meneliti secara langsung tentang mekanisme pelaksanaan akad 

transaksi murabahah dan perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK 102 

tentang akuntansi murabahah. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan teknik penelitian 

deskriptif kualitatif. Pemahaman data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan dasar pendapat dari ( Sudman dan Blair : 1998 ) dalam buku 

(Suyonto; 2013; 24) mereka mengatakan bahwa analisis kualitatif merupakan 

analisis nonstatistik yang membantu dalam penelitian data data yang berupa angka 
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maupun tabel kemudian di tafsirkan dengan baik sesuai dengan data yang di 

peroleh, analisis kualitatif cenderung di gunakan untuk data yang bersifat 

kualitatif yang dikumpulkan dari,wawancara,diskusi,teknik proyeksi yaitu berupa 

kata kata atau kalimat. 

Maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Analisis 

deskriptif kualitatif dimana penulis mencari data dan mengolahnya lalu 

membandingkan dengan landasan teori yang ada apakah teknik yang digunakan 

bank syariah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK 102 

tentang Akuntansi Murabahah. 


