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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) 

Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan, yang terletak di jalan KH. Agus Salim 

No.4, Barumbat Kabupaten Pamekasan. Peneliti menggunakan lokasi tersebut 

sebagai tempat penelitian karena pembiayaan gadai syariah (rahn) emas 

merupakan produk andalan dari produk lainnya yang ada di PT. BPRS Bhakti 

Sumekar Cabang Pamekasan. Oleh karena itu, perlakuan akuntansinya 

sangatlah penting agar perlakuan akuntansi dan laporan keuangan yang 

disajikan menjadi wajar dan sesuai dengan PSAK yang berlaku. 

 

2.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yakni memberikan 

uraian, penjelasan serta gambaran tentang penerapan pembiayaan gadai 

syariah, serta perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah (rahn). 
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3. Jenis dan Sumber Data 

 3.1 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder: 

3.1.1 Data Primer 

Data primer dari penelitian ini adalah wawancara terkait kebijakan 

perlakuan akuntansi gadai emas syariah (rahn), kebijakan 

pembiayaan gadai emas syariah (rahn) dan contoh transaksi gadai 

terkait perlakuan akuntansi (identifikasi, pengakuan, pengukuran, 

penyajian dan pengungkapan gadai emas syariah (rahn). 

3.1.2 Data sekunder 

Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari: 

1. Pedoman akuntansi 

2. Dokumen pendukung antara lain: 

a. Kwitansi  

b. Surat perjanjian (akad) 

3. Laporan keuangan antara lain: 

a. Neraca 

b. Laba Rugi 
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 3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh dari PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. 

 

4. Teknik Perolehan Data 

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan metode wawancara terhadap 

pimpinan cabang serta accounting dan metode dokumentasi yang meliputi 

pedoman akuntansi, kwitansi, surat perjanjian (akad) serta laporan keuangan, 

yaitu dilakukan dengan cara menanyakan terkait kebijakan perlakuan akuntansi 

gadai emas syariah (rahn), mengumpulkan, menyalin, dan mengevaluasi 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Untuk menjawab rumusan masalah, maka teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis dekriptif dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk 

mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek 

peneliti. Adapun tahapan yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini 

adalah: 
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1. Menganalisis penerapan pembiayaan gadai emas syariah PT. BPRS Bhakti 

Sumekar Cabang Pamekasan yang meliputi akad rahn, qardh dan ijarah. 

2. Menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai emas syariah 

yang meliputi 3 (tiga) akad oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang 

Pamekasan yang terdiri: 

a. Identifikasi akun pembiayaan gadai emas syariah. 

b. Identifikasi pengakuan akun pembiayaan gadai emas syariah. 

c. Identifikasi pengukuran akun pembiayaan gadai emas syariah. 

d. Identifikasi penyajian akun pembiayaan gadai emas syariah. 


