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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini penulis mengambil objek penelitian 

Pada PT Bank BNI Syariah yang beralamat di JL Panglima Sudirman 

No.32A, Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur, adapun penelitian ini 

dilakukan dikarenakan mayoritas penduduk yang muslim dan BNI Syariah 

merupakan salah satu bank syariah terbesar di Kota Pasuruan. 

B. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah jenis 

penelitian studi kasus dengan sifat penelitian yang menggunakan metode 

kualitatif deskriptif, metode tersebut diaplikasikan pada penelitian untuk 

menjabarkan perlakuan akuntansi yang dilakukan entitas perbankan mengenai 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah 

yang berada di BNI Syariah cabang Pasuruan. 

C. Jenis dan sumber data 

Jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Adapun data yang akan diambil dalam penelitian ini berupa data 

perlakuan akuntansi transaksi murabahah, identifikasi akun murabahah 

,pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. 

Sumber data berasal dari responden terkait di BNI Syariah pasuruan, dan 

sumber data atau informasi lain yang dapat dipakai sebagai pendukung 

penelitian.   
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D. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:  

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menggunakan lisan untuk bercakap dan bertatap muka secara 

langsung dalam rangka memperoleh data penelitian, Wawancara 

dilakukan secara langsung dengan responden terkait dan mengajukan 

beberapa pertanyaan mengenai : 

a. Transaksi murabahah pada BNI Syariah Pasuruan  

b. Perlakuan PSAK mengenenai identifikasi akun  

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data  

berbagai dokumen atau catatan akuntansi mengenai pembiayaan 

murabahah. data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu data 

mengenai laporan keuangan perusahaan, dikhususkan laporan keuangan 

tahun 2015 PT Bank BNI Syariah, dan dokumen terkait transaksi 

murabahah peneliti mengunduh laporan keuangan perusahaan pada web 

resmi perusahaan di http://www.bnisyariah.co.id/wp-content/uploads/ 

2016/04/BNIS-AR-2015_Webversion.pdf. 

E. Teknik Analisis data  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. 

Data yang telah terkumpul akan digambarkan atau dideskripsikan 
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sebagaimana adanya, Penelitian bermaksud untuk menggambarkan keadaan 

sesungguhnya yang terjadi di suatu lembaga perbankan dengan cara 

menganalisis data yang diperoleh. Adapun langkah yang akan dilakukan 

setelah data diperoleh dari responden adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada BNI 

Syariah Pasuruan meliputi : 

a. Menganalisis Pengakuan  

b. Menganalisis Pengukuran  

c. Menganalisis Penyajian 

d. Menganalisis pengungkapan transaksi murabahah pada BNI Syariah 

Pasuruan. 

2. Dari hasil data yang telah dianalisis, maka peneliti menarik kesimpulan 

mengenai perlakuan akuntansi murabahah BNI Syariah Pasuruan. 

 

 


