
BAB III METODE

PENELITIAN

3.1. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah   penelitian   kualitatif. Metode

Kualitatif untuk melihat lebih dalam perhitungan  dan  pengelolaan Sisa Hasil

Usaha serta kesesuaiannya dengan landasan hukum dan standar yang berlaku

umum. Karena jenis penelitian ini umumnya menggunakan pengamatan sebagai

medianya. Penelitian  kualitatif menurut (Denzin & Lincoln:  1987) dalam

Moleong (2005: 5) adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi   dan dilakukan   dengan jalan

melibatkan berbagai metode yang ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif

dimaksudkan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi

sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan

pengaruh antara berbagai variabel (Nasution,S.: 1998). Penelitian ini dilakukan

dengan analisis deskriptif karena masalah yang sedang diteliti merupakan masalah

yang sedang terjadi.

3.2. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Serba Usaha Syariah Ahmad Yani Kota

Malang. Terletak di Jl. Kahuripan No. 12, bersebelahan dengan Masjid Ahmad

Yani Kota Malang. Pemilihan lokasi tersebut sebagai objek penelitian berdasarkan
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pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan salah satu Koperasi Syariah di

Kota Malang yang menerapkan akad-akad syariah dalam pembiayaannya dan

melakukan pencatatan akuntansinya sesuai  dengan Standar Akuntansi yang

berlaku umum. Selain itu, Lokasi yang strategis, terletak di dekat kawasan bisnis

dan keuangan serta pusat peribadatan umat Islam, menjadikan Koperasi Serba

Usaha Syariah  Ahmad  Yani Malang mudah dikenal dan mudah diakses oleh

setiap kalangan masyarakat.

3.3. DATA DAN JENIS DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti

dari sumber utama. Data primer juga dapat diperoleh dalam bentuk

verbal atau kata-kata serta ucapan lisan dan perilaku dari subjek

(informal). Jadi data primer diperoleh langsung melalui:

a. Observasi adalah pengamatan secara langsung pada objek penelitian

yang dilakukan oleh peniliti untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya. Pengamatan ini dilakukan pada proses perhitungan dan

pencatatan SHU. Untuk metode perhitungannya diperoleh dari SOP

terkait dan untuk teknis perhitungan  dan pencatatan dilakukan

dengan melakukan simulasi perhitungan.
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b. Wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak

terkait di perusahaan. Pihak yang akan diwawancarai antara lain

manajer keuangan koperasi, karyawan bagian customer service, dan

teller koperasi serta pihak lain yang berwenang memberikan

penjelasan mengenai data yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari

pihak lain yang telah diolah menjadi bentuk jadi dan relevan dengan

penelitian ini. Data sekunder berasal dari sumber buku, majalah ilmiah,

penelitian atau jurnal yang berkaitan dengan Koperasi Syariah dan dari

sumber lain yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan adanya dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder,

diharapkan peneliti dapat mendiskripsikan tentang Perhitungan dan

Pencatatan Akuntansi Selisih Hasil Usaha (SHU) sebagai Bagi Hasil dari

Kemitraan / Musyarakah antar Anggota pada Koperasi Serba Usaha Syariah

Ahmad Yani Malang
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3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1.   Dokumentasi,

Menurut (Arikunto : 2002) dokumentasi adalah metode yang dipakai

untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkrip, buku, surat  kabar, agenda dan lain sebagainya. Dokumentasi

yang dibutuhkan antara lain SOP perhitungan SHU, dan simulasi perhitungan

SHU yang akan dibaikan untuk masing-masing anggota.

2. Wawancara,

Wawancara atau interview menurut (Bungin : 2006) adalah sebuah proses

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang

yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)

wawancara. Dan objek wawancara ini meliputi manajer keuangan

koperasi, karyawan bagian customer service, dan teller koperasi.

3.5. ANALISIS DATA

Analisis data menurut (Moleong : 2000) dalam Hasan (2002) adalah

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis

kerja seperti yang disarankan oleh data.

Berdasarkan teori di atas dan fokus yang akan dibahas, maka penelitian ini

mmenggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu proses
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mengorganisasikan, mengurutkan data dan memilah-milah data tersebut menjadi

satuan yang dapat dikelola, kemudian melakukan analisis dengan tanpa

menggunakan model matematika, statistik ataupun ekonometrika, dan selanjutnya

menguraikan dan menafsirkan data tersebut.


