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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalah Kanindo 

Syariah Cabang DAU yang berlokasi di Jalan Raya Sengkaling No.293, 

Kec.DAU Malang-Jawa Timur. Peneliti memilih Kanindo Syariah Cabang 

DAU karena perusahaan tersebut memiliki beberapa pembiayaan syariah 

salah satunya mudharabah.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang 

menyelidiki dan memaparkan fakta, menganalisisnya untuk ditarik 

kesimpulan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Kanindo 

Syariah cabang DAU dalam menganalisis pembiayaan bagi hasil pada 

koperasi tersebut. 

C. Jenis dan sumber data. 

Data yang diperoleh melalui sumber data merupakan informasi yang 

sangat penting sebagai usaha mencapai penyelesaian masalah dalam 

penelitian ini. Sumber data adalah orang atau dokumen yang terkait 

langsung dengan permasalahan penelitian yang dipilih peneliti sebagai 

sumber informasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua 

sumber data, yaitu : 
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1. Wawancara 

Dalam hal ini peneliti memperoleh secara langsung dari sumber 

asli sehubungan dengan obyek yang akan diteliti. Data ini dapat 

dari hasil wawancara peneliti dengan pihak lain yang dapat 

memberi informasi terkait dengan perencanaan analisis 

perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada Kanindo 

Syariang cabang DAU. 

2. Dokumen  

Data yang terdahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang 

luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu 

sepenuhnya data asli. Data ini merupakan informasi dalam 

bentuk catatan-catatan resmi semisal skema dan bagan 

keorganisasian, peraturan-peraturan yang tertulis dan peraturan-

peraturan lain yang bersangkutan ataupun arsip-arsip yang 

relevan dengan penelitian ini. 

Sedangkan jenis data yang diharapkan untuk mendukung informasi 

yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua, yaitu : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan 

peneliti langsung dari sumbernya, dalam hal ini adalah nara 

sumber yang terkait langsung dengan permasalahan, yaitu 

pegawai atau staff Kanindo Syariah cabang DAU. 
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2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder berupa dokumen dan laporan keuangan 

Kanindo Syariah. 

D. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

dokumentasi yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mengambil, mengumpulkan serta mengelola dokumentasi, laporan serta 

catatan-catatan yang terkait dengan obyek penelitian yang didapat secara 

langsung. 

E. Teknis / Tahapan Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

dengan tahapan analisis sebagai berikut : 

- Mendeskripsikan perlakuan mudharabah pada Kanindo 

Syariah cabang DAU, mulai dari: 

1. Identifikasi Mudharabah 

2. Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah 

3. Pengungkapan Mudharabah 

4. Penyajian Mudharabah 

- Menganalisis perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada 

PSAK No. 105 dengan Kanindo Syariah Cabang DAU. 

 

 

 


