BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Metode yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif
dengan pendekatan studi kasus, dimana penelitian studi kasus
adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai mandiri,
baik satu atau dilakukan untuk mengetahui nilai satu atau lebih
(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan
dengan satu yang lain. Penelitian ini digunakan untuk
mendeskripsikan Akuntansi Zakat yang diatur oleh PSAK No.
109 pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang.

3.2 Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung yang
diteliti adalah data kualitatif berupa informasi data perusahaan,
dan informasi tambahan lainnya yang digunakan untuk membahas
penelitian. TeknikPengumpulan data yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah dengan:
a. Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumendokumen instansi BAZNAS Kabupaten Malang yang relevan
dengan masalah pokok dan materi penelitian. Data yang
dikumpulkan penulis meliputi laporan keuangan.
b. Teknik Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang
kompleks

karena

melibatkan

berbagai

faktor

dalam

pelaksanaanya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya
mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan
untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Kegiatan
observasi ini bersifat mengamati dan mempelajari tata cara,
aturan - aturan, serta mekanisme dari pelaksanaan pembuatan

laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Malang.
c. Teknik wawancara, yaitu melakukan sesi tanya jawab kepada
karyawan BAZNAS Kabupaten Malang untuk menambah
informasi tambahan sebagai bukti penelitian.

3.3 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah
deskriptif yaitu metode dengan menggunakan data, disusun,
diinterprestasikan, dianalisis sehingga memberikan keterangan
yang lengkap. Dalam penelitian ini penulis melihat data laporan
keuangan BAZNAS yaitu:
laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan
perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas
laporan keuangan.
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan sebagai
berikut :
1. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh
langsung dari perusahaan atau sumber aslinya guna
memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan
dari pihak BAZNAS mengenai akuntansi zakat.
2. Data Sekunder, yaitu jenis data yang diperoleh secara
tidak langsung melalui media perantara (diperoleh
dari perusahaan yang akan diteliti). Data sekunder
berupa bukti, dokumen, sejarah singkat perusahaan,
struktur organisas dan data yang berhubungan dengan
penyajian dan pengungkapan Akuntansi Zakat.

