
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Objek 

Yang menjadi objek penelitian adalah Rumah Zakat Cabang Malang Jl. W. 

R. Supratman C3 Kav 19, Klojen, Malang, Kota Malang, Jawa Timur. 

 

B. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data pada Penelitian ini yaitu kualitatif dimana menjelaskan 

tentang kondisi faktual bentuk dan komponen laporan keuangan 2015 yang 

dimiliki oleh Lembaga Rumah Zakat Cabang Malang sebagai cerminan dari 

pemahamannya terhadap standar akuntansi ZIS (PSAK 109) yang berlaku. 

2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 

yang diperoleh secara langsung dari pengurus Lembaga Rumah Zakat 

Cabang Malang serta data-data terkait lainnya yang diperoleh melalui 

website Lembaga Rumah Zakat Cabang Malang. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, 

penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian di mana data dan 

informasi diperoleh dari kegiatan di kancah lapangan kerja penelitian. 



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data di lapangan sebagai berikut: 

1) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen 

instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi 

penelitian. Data yang dikumpulkan penulis meliputi data kualitatif 

yang tediri atas sejarah singkat perusahaan dan laporan 

pengelolaan dana zakat, dan data kuantitatif yaitu Laporan  

Keuangan perusahaan periode Desember 2015. 

2) Wawancara, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung 

kepada pengurus/karyawan atau pimpinan Lembaga Rumah Zakat 

Cabang Maalang berkenaan dengan pembahasan penelitian ini. 

4. Teknik Analisis Data 

Untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai penerapan PSAK  

No. 109 tentang akuntansi zakat pada Rumah Zakat Cabang Malang – Kota 

Malang. Penulis menggunakan analisis Deskriptif – Komperatif, yaitu 

menggambarkan realita dilapangan dan membandingkan dengan teori dari 

referensi yang ada, serta menarik kesimpulan.   

Adapun tahap – tahap yang dilakukan dalam menganalisis data atau 

informasi tersebut antara lain :  

a. Mengidentifikasi perlakuan akuntansi zakat pada Rumah Zakat Cabang 

Malang. Aspek – aspek yang di analisis : 

 

 



1) Identifikasi akun 

Mengidentifikasi akun-akun apa saja yang ada pada Rumah Zakat 

dan kemudian menyesuaikannya dengan PSAK 109. 

2) Pengakuan 

Pengakuan jumlah rupiah (kos) diakui sebagai apa dan pada saat 

kapan jumlah rupiah diakui kedalam syistem akuntansi sehingga jumlah 

tersebut akan mempengaruhi suatu pos dalam laporan keuangan. 

3) Pengukuran  

Penetuan jumlah rupiah yang diletakkan pada suatu objek yang 

terlibat dalam suatu transaksi. 

4) Pengungkapan 

Mengungkap kebijakan penyaluran zakat dan skala prioritas 

penyaluran. 

5) Penyajian  

Berkaitan dengan cara penyajian atau penjelasan hal-hal yang 

informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain 

apa yang dapat dinyatakan melaluai statemen keuangan utama. 

 

b. Menganalisis perlakuan akuntansi zakat yang diterapakan oleh Rumah 

Zakat Cabang Malang. 

c. Memberikan rekomendasi terkait masalah perlakuan akuntansi zakat 

dan infak/sedekah pada Lembaga Rumah Zakat Cabang Malang. 

 


