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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

  Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang berusaha 

memberikan gambaran penerapan pembiayaan mudharabah dengan 

mengumpulkan data, mengklasifikasi, menganalisa dan 

menginterprestasikannya. 

 

B. Lokasi Penelitian 

 Dalam penelitian studi kasus ini peneliti akan mengambil lokasi penelitian 

di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang yang berada di Jl. Kawi No.37 

Kel.Bareng Kec.Klojen Malang 

 

C. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Bank BRI Syariah cabang Malang 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu berupa hasil dari 

system pembiayaan Mudharabah. Data primer tersebut diperoleh dari hasil 

wawancara dengan staff accounting untuk mendapatkan beberapa informasi. 
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 Peneliti juga menggunakan data sekuder yaitu data yang diperlukan berupa 

kebijakan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di PT. Bank BRI 

Syariah Cabang Malang meliputi : Identifikasi, Pengakuan, Pengukuran, 

Pencatatan, Penyajian, Pengungkapan dan beberapa contoh transaksi 

pembiayaan Mudharabah. 

 

E. Teknik Perolehan Data 

Teknik perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Untuk mendapatkan data-data dan informasi, penulis langsung terjun ke objek 

yang akan diteliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

1. Interview yaitu dengan melakukan wawancara dengan staff accounting 

dan nasabah terkait pembiayaan Mudharabah 

2. Melalui dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh 

dari PT.Bank BRI Syariah Cabang Malang dan meneliti dokumen 

perusahaan yang relevan terhadap masalah yang diteliti, berupa laporan 

dan catatan yang ada pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang 

 

F. Tahapan Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan 

cara melakukan pengumpulan data pengolahan data, dengan prosedur yang 

digunakan yaitu mendeskripsikan bagaimana perlakuan akuntansi 

pembiayaan mudharabah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan PSAK No. 
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105 tentang pembiayaan mudharabah. Dalam menjawab rumusan masalah 

tersebut digunakan beberapa tahapan dalam analisis data sebagai berikut : 

Untuk mengetahui system pembiayaan mudharabah pada PT. Bank 

BRI Syariah cabang Malang digunakan tahap - tahap sebagai berikut ini : 

1. Menganalisis data dari pengumpulan data yang di dapat dari pihak Bank 

untuk memastikan bahwa data pembiayaan mudharabah yang diperoleh 

benar-benar relevan.  

Pengumpulan data yakni dengan melakukan klasifikasi dan seleksi untuk 

memastikan data pembiayaan mudharabah yang diperoleh benar-benar 

relevan. Dari data Laporan Keuangan dan wawancara sehingga data yang 

dihasilkan lebih akurat yakni dari Identifikasi ,Pengakuan dan 

Pengukuran Pembiayaan, Pembagian Bagi Hasil, Penyajian, 

Pengungkapan 

2. Mendeskripsikan gambaran sistem pembiayaan Mudharabah pada PT. 

Bank BRI Syariah Cabang Malang 

3. Mengkaji data dan membahas secara cermat data yang telah terkumpul. 

4. Menyajikan data yang sesuai sistem yang diterapkan pada PT. Bank BRI 

Syariah dalam transaksi Mudharabah.  

 Sedangkan untuk menganalisis system pembiayaan mudharabah pada PT. 

Bank BRI Syariah Cabang Malang apakah sudah sesuai dengan PSAK 105 

maka digunakan tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Melakukan klasifikasi dan seleksi untuk memastikan bahwa data 

pembiayaan mudharabah yang diperoleh benar-benar relevan 
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2. Mendeskripsikan PSAK No 105 tentang pembiayaan Mudharabah 

3. Menganalisis kesesuaian antara sistem pembiayaan Mudharabah Bank 

BRI Syariah Cabang Malang dengan PSAK No 105 ( pengakuan, 

pengukuran, pencatatan, penyajian, pengungkapan ) 

4. Mengkaji data dan membahas perbedaan-perbedaan secara cermat data 

yang telah terkumpul 

5. Mengidentifikasi dan menyajikan data berupa teori-teori yang sesuai 

dengan permasalahan yang ada, yaitu terkait dengan penerapan PSAK 

105 dalam  transaksi mudharabah apa saja kendala dan solusi, bagi hasil 

serta hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan mudharabah pada 

Bank BRI Syariah Cabang Malang 

 


