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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian. Hasil yang dihasilkan dalam penelitian ditentukan oleh pemilihan 

metode penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang 

dipergunakan berbeda dengan metode penelitan dalam akuntansi pada umumnya 

yang cenderung menggunakan metode kuantitatif dalam memecahkan masalah-

masalah ekonomi khususnya akuntansi dengan menggunakan statistik, adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

3.1 Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013:40), menyatakan bahwa metode penelitian 

adalah Suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan 

cara-cara melaksanakan penelitian yaitu meliputi kegiatan-kegiatan  mencari, 

mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan 

fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Cooper 

(2006:226), menggambarkan bahwa penelitian kuliitatif merupakan teknik 

interprestasi yang akan menjelaskan, mentransformasikan, menerjemahkan, dan 

menjelaskan makna yang telah dan sedang terjadinya. Teknik kualitatif digunakan 

pada tahap pengumpulan data dan analisis data dalam suatu proyek. 
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3.2      Objek Penelitian  

Sugiyono (2010:124), meyatakan bahwa objek penelitian adalah sasaran 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang 

sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu). 

Objek penelitian merupakan tempat atau lokasi yang akan dijadikan 

sebagai tempat penelitian. Seorang peneliti pasti memiliki objek penelitian 

tersendiri untuk dilakukan suatu penelitian. Adapun Objek dalam Penelitian ini 

adalah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru dikarenakan Bank BNI 

Syaraiah Cabang pekanbaru merupakan salah satu bank yang telah menerapkan 

akad jual beli emas tinak tunai di wilayah kota Pekanbaru. Dengan alasan tersebut 

peneliti mewawancarai pihak-pihak tertntu seperti Customer Service, Back Office 

serta unit-unit yang lain yang berhubungan dengan akad jual beli emas tidak tunai 

dalam Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013:120), meyatakan bahwa teknik pengumpulan 

data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara: 

a. Observasi  

 Menurut Trianto (2015:49), meytatakan bahwa observasi adalah kegiatan 

seseorang melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian 

untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. 
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Untuk mendapatkan data yang kongkrit, peneliti mengunjungi objek 

penelitian serta melakukan pengamatan langsung terhadap pembiayaan jual beli 

emas tidak tunai pad Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. 

b. Wawancara  

Menurut Trianto (2015:49), menyatakan bahwa wawancara merupakan 

salah satu teknik pengumpulan data yang sering dilakukan oleh peneliti. 

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 

orang peneliti terhadap suatu objek penelitian untuk menggali informasi yang 

diinginkan dengan cara melakukan tanya jawab, baik terstruktur maupun tidak 

terstruktur, langsung maupun tidak langsung. 

Dalam memperoleh informasi dan jawaban untuk tujuan penelitian, 

peneliti melakukan tanya jawab antara peneliti dan informan. Peneliti 

mewawancarai karyawan Bank BNI Syariah yang di inisialkan AAP (Back Office) 

dan EKW (Customer Service) yang mengendalikan akad jual beli emas tidak tunai 

pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Peknabru. 

c. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013:50), meyatakan bahwa dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, 

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar 

hidup, sketsa dan lain-lain.Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, 

yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. 
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Dokumentasi dipakai untuk melengkapi data-data yang dipelukan dan juga 

mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Oleh karena itu peneliti meminta dokumentasi yang ada, yang berhubungan 

dengan akad jual beli emas tidak tunai pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Pekanbaru. 

 

3.4 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 diinformasikan kepada 

orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013).  

Analisa data merupakan cara untuk menganalisis dan memahami hasil dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah diperoleh. Dimana selanjutnya 

di deskriptifkan menjadi suatu kalimat  atau pernyataan yang sesuai dengan hasil 

yang diinginkan. 

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis Deskriptif 

dimana peneliti membaca, mempelajari, memahami dan  menguaraikan semua 

data dan hasil wawancara dengan pihak informan yang telah diperoleh lalu 

membuat analisa-analisa komprehensif sesuai dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. 

 


