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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif, yaitu penelitian yang 

membandingkan dua atau lebih objek kalian dalam suatu topik/bidang  (Ulum dan 

Juanda, 2016). Penelitian ini membandingkan good corporate governance atau tata 

kelola antara Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional di Jawa 

Timur. 

 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah lembaga non-struktural 

yaitu Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat Nasional di Jawa Timur. 

Populasi BAZNAS di Jawa Timur sebanyak 31, sedangkan untuk populasi LAZNAS 

sebanyak 18. Populasi diperoleh dari website pid.baznas.go.id dan baznas.go.id. 

Sampel pada penelitian ini berjumlah 9 sampel Badan Amil Zakat Nasional dan 9 

sampel Lembaga Amil Zakat Nasional. Penentuan sampel pada penelitian ini 

dilakukan berdasarkan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dalam 

suatu populasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria yang 

digunakan pada sampel penelitian ini sebagai berikut: 

1. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Nasional skala kabupaten/kota Jawa 

Timur.  
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2. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Nasional yang mempunyai website 

resmi. 

3. Badan/Lembaga Amil Zakat Nasional yang menyantumkan annual report periode 

2016-2017 atau laporan informasi dalam website. 

 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah good corporate governance. 

Good corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan 

dengan hak–hak dan kewajiban mereka (Hery, 2010:11). Pengukuran corporate 

governance dapat dikur melalui Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

yang diterbitkan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance. Adapun rumus 

indeks good corporate governance yaitu. 

      
                                           

                                    
       

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data 

kuantitatif merupakan data informasi berbentuk numerik yang dianalisis 

menggunakan perhitungan atau statistika. Sumber data sekunder merupakan data 

yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama (Supomo dan indriantoro, 
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2002). Data sekunder berupa dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari dokumen-

dokumen yang ada dan berdasarkan informasi yang diperoleh dengan mengakses 

website baznas.go.id dan pid.baznas.go.id. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi yaitu teknik pengumpulan 

data dengan melakukan pencatatan ulang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

atau suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang 

terkait dengan  mencatat, mendownload, menyimpan, dan menyalin data-data dan 

informasi berdasarkan pada website resmi Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil 

Zakat yaitu baznas.go.id dan data informasi dari website pid.baznas.go.id. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap yaitu: 

1. Content Analysis (Analisis Isi) 

Content Analysis adalah suatu teknik membuat kesimpulan dengan cara 

mengidentifikasi karakteristik-karakteristik pesan tertentu secara obyektif dan 

sistematis (Holsti, 1969). Analisis ini dilakukan dengan memberikan check list 

terhadap indikator good corporate governance yang diungkapkan pada official 

website masing-masing objek. Setelah check list tahap berikutnya dilakukan 

penjumlahan terhadap item yang diungkapkan pada masing-masing badan amil zakat 
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dan lembaga amil zakat. Pengungkapan indikator good corporate governance 

menggunakan kriteria sesuai proyeksinya, dalam pendekatan ini kriteria yang 

digunakan adalah: 

a. item good corporate governance tidak diungkapkan, diberi angka : 0 

b. item good corporate governance diungkapkan, diberi angka  : 1 

 

2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan dalam menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data penelitian yang 

terkumpul tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas atau general 

(Sugiyono, 2009). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang 

disajikan melalui tabel, grafik, diagram, dan lainnya. Uji statistik deskriptif dilakukan 

dengan program SPSS 16.  

 

3. Uji Mann-whitney test  

Uji Mann-whitney test adalah tes non-parametrik yang digunakan untuk 

mengetahui dua sampel yang tidak berhubungan atau berpasangan satu sama lain. 

Mann-whitney test yaitu salah satu uji non-parametrik yang sangat kuat dan 

merupakan uji alternative dari uji parametrik t test (Ghozali, 2006). Uji mann-

whitney digunakan untuk melihat perbedaan terhadap sampel yang di uji. Langkah-

langkah pengujian mann-whitney yaitu dengan membandingkan jumlah indikator-

indikator good corporate governance yang terdapat pada Badan Amil Zakat Nasional 
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dan Lembaga Amil Zakat Nasional di Jawa Timur. Dimulai dari komponen/pilar 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan. Apabila 

nilai (value) yang dihasilkan <0,05 dinyatakan ada perbedaan, jika >0,05 maka tidak 

terdapat perbedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


