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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Indragiri Hilir yang terletak dijalan Keritang No.12 Tembilahan. 

Lembaga tersebut merupakan sebuah organisasi yang berkhitmat memberdayakan 

masyarakat miskin atau kaum dhuafa melalui pengelolaan dana sosil masyarakat 

(Zakat, Infak, Sedekah) serta dana lain yang halal dan sesuai hukum, baik 

perseorangan, lembaga, maupun perusahaan. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalalm penelitian ini adalah data 

kualitatif, yaitu jenis data yang tidak dapat dinilai dengan angka-angka, tetapi 

berbentuk informasi, seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang 

digunakan untuk membahas rumusan masalah. Sumber data yang digumakan 

dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung 

terhadap objek penelitian ini, baik melalui pengamatan, wawancara dan 

dokumentasi. 

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai 

literature-literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang 

terkait dengan penelitian ini. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, 

penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang data dan 

informasi diperoleh dari kegiatan dikancah lapangan kerja penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data dilapangan sebagai berikut: 

a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen 

instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian. 

Data yang dikumpulkan penulis meliputi data kualitatif yang terdiri 

atas sejarah singkat perusahaan dan laporan pengelolaan dana zakat, 

dan data kualitatif yaitu laporan keuangan perusahaan. 

b. Pengamatan (observasi), yaitu teknik atau pendekatan untuk 

mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek 

datanya untuk menjaga objektivitas. 

c. Wawancara, peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung kepada 

pengurus/karyawan atau pimpinan Badan Amil Zakat Kab. Inhil 

berkenaan dengan pembahasan penelitian ini. 

2. Studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mempelajari penelitian sebelumnya ayng ada hubungannya dengan 

penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk 

membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian 
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ini. Untuk melengkapi informasi, peneliti juga mengutip beberapa artikel 

yang diakses pada berbagai situs di internet. 

3.4 Metode Analisis 

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dalam 

menggambarkan dan menganalisis mengenai penerapan PSAK No.109 tentang 

akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kab.Inhil. 

penulis menggunakan teknik analisis Deskriptif komperatif, yaitu 

menggambarkan realitas dilapangan dan membandingkan dengan teori dari 

referensi yang ada, serta menarik kesimpulan. 

 


