
BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Perusahaan Dagang Toko Emas 

Sulton2 Malang. Lokasi penelitian tersebut berada di Jalan Pasar Besar Malang. 

 

3.2  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis 

pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono, 2011:9).  

Adapun penelitian kualitatif ini merujuk pada pendekatan deskriptif, 

dimana pendekatan tersebut menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan 

dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam 

masyarakat, pertentangan-pertentangan keadaan/lebih, hubungan antarvariabel, 

perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.  

 

3.3  Subyek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya 

sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud dengan subyek 

penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi 

yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Untuk mendapatkan data 



yang tepat, maka diperlukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai 

dengan kebutuhan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan 

konsep dengan aplikasi zakat perusahaan terhadap aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut.  

 

3.4  Data dan Jenis Data 

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian 

(analisis atau kesimpulan). Penelitian ini merujuk pada dua jenis data, yaitu data 

primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden atau informan 

(wawancara). Dengan demikian yang dalam penelitian ini yang menjadi sumber 

data primer adalah opini dan pemahaman perusahaan atas aplikasi perhitungan 

zakat perusahaan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

informasi yang telah diolah oleh pihak lain. (Wahidmurni, 2008: 31)  

Data yang diperoleh dari pihak lain berupa PSAK 09 tentang Penyajian 

Data Aktiva Lancar Dan Kewajiban Jangka Pendek, UU Pemerintah No.38 Tahun 

1999 yang mengatur tentang pengelolaan zakat, laporan keuangan Toko Emas 

Sulton2, dan laporan perhitungan zakat terhadap kekayaan Toko Emas Sulton2.  

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data penelitian kualitatif, 

oleh sebab itu tekni pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara: 



1) Wawancara Mendalam; Melakukan interview/tanya jawab kepada 

responden agar memperoleh data yang riil. 

2) Penelitian Kepustakaan; Penelitian yang dilakukan dengan cara 

mempelajari teori serta informasi data di lapangan untuk pedoman 

penelitian tersebut. 

3) Analisis Dokumen; Melengkapi data hasil wawancara dan observasi. 

Menurut Sugiyono (2011:243) dalam penelitian kualitatif, data diperoleh 

dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.  

Penelitian teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan 

pengaplikasian zakat perusahaan yang berpengaruh terhadap aktiva perusahaan 

dengan mempelajari konsep yang ada pada laporan keuangan laba rugi serta 

laporan perubahan posisi keuangan di perusahaan dagang yang nantinya akan 

diteliti. 

 

3.6  Model Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, biasanya diuraikan dengan proses 

pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, 

catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama dan setelah 

pengumpulan data. (Wahidmurni, 2008: 39) 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. 



Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan atas data tersebut, selanjutnya dicari data 

lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah 

hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila 

berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik 

triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang 

menjadi teori. (Sugiyono, 2012: 245) 

Analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data atas 

jawaban yang diwawancarai, apabila setelah dianalisis hasilnya belum 

memuaskan maka peneliti akan melakukan wawancara lagi sampai tahap tertentu 

hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Untuk analisis data pada penelitian 

ini akan dilakukan observasi terlebih dahulu, observasi dilakukan dengan cara 

melihat jenis laporan keuangan yang digunakan. Selanjutnya melakukan 

wawancara terhadap asumsi dasar akuntansi yang digunakan pada laporan 

keuangan tersebut, perlakuan terhadap akun-akun yang menjadi dasar perhitungan 

zakat perusahaan, standarisasi laporan keuangan dengan kebijakan akuntansinya 

pada Toko Emas Sulton2, apabila telah sesuai maka tidak perlu perhitungan fisik 

terhadap harta untuk perhitungan harta kekayaan yang akan dikeluarkan zakatnya. 

Mengamati konsep serta aplikasi metode perhitungan yang dilakukan Toko Emas 

Sulton2. Model analisis data selanjutnya melakukan pengecekan data yang telah 

diperoleh, lalu melakukan perbandingan data dengan sumber informasi dari pihak 

lain seperti metode dan teori yang ada sesuai dengan standar yang berlaku.   

 


