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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perlakuan

akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan pada PT. BPRS Berkah

Dana Fadhlillah yang berlokasi di Air Tiris Kec. Kampar.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka yang mempunyai

relevansi dengan penelitian ini, misalnya jumlah nasabah masing-

masing pembiayaan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah.

b. Data kualitatif, yaitu data berupa informasi baik secara lisan maupun

tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya : Sejarah

singkat perusahaan, struktur organisasi, prosedur pembiayaan

murabahah, dan pencatatan jurnal akuntansi pembiayaan murabahah

PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti

secara langsung dari PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah. Dalam

penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh
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dengan wawancara secara langsung dengan pihak terkait, khususnya

para karyawan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah yang menangani

bagian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber

yang relevan dengan tujuan penelitian, misalnya sejarah singkat

perusahaan, struktur organisasi, serta literatur yang berhubungan

dengan tujuan penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini

adalah :

1. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang telah didokumentasikan oleh

perusahaan yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah.

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan

dengan data untuk penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

analisa deskriptif, merupakan suatu metode atau prosedur pemecahan masalah

yang diselidiki dengan menjelaskan, menggambarkan atau menguraikan

keadaan sebenarnya mengenai penerapan pembiayaan murabahah yang

dilakukan pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah.
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3.5 Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman terhadap konsep-

konsep yang dibahas dalam penulisan ini, maka perlu dirumuskan mengenai

definisi operasional dari konsep yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas dana oleh PT. BPRS Berkah Dana

Fadhlillah kepada pihak yang membutuhkan dana dan mewajibkan pihak

yang dibiayai tersebut untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah

jangka waktu tertentu.

2. Pembiayaan murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan

menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati

oleh PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah dan nasabahnya.

3. Perlakuan akuntansi adalah proses penentuan kriteria pencatatan suatu

transaksi, penetapan nilai transaksi dan penyajian transaksi pembiayaan

murabahah pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah yang meliputi

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan murabahah.

a. Pengakuan adalah proses penentuan terpenuhinya kriteria pencatatan

suatu kejadian atau peristiwa atau penentuan waktu bilamana

pendapatan, biaya, laba dan rugi dari transaksi pembiayaan murabahah

dicatat jumlah rupiahnya secara resmi ke dalam sistem akuntansi

PT.BPRS Berkah Dana Fadhlillah.

b. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang dari transaksi

pembiayaan murabahah untuk diakui dan dimasukkan setiap unsur

laporan keuangan dalam laporan keuangan.
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c. Penyajian adalah cara setiap unsur laporan keuangan disajikan dalam

laporan keuangan terkait dengan pembiayaan murabahah pada PT.

BPRS Berkah Dana Fadhlillah.

d. Pengungkapan adalah penyediaan informasi mengenai hal-hal yang

terkait dengan transaksi murabahah pada PT.BPRS Berkah Dana

Fadhlillah.


