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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian berupa sebuah plan yang disusun pada saat proses penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Dasar penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Desain penelitian digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengumpulan dan 

evaluasi data. 

Informasi yang hendak diambil dalam penelitian ini adalah yang berkaitan 

dengan proses penyusunan laporan keuangan dan kesesuaian penerapan laporan 

keuangan terhadap PSAK 109. Cara pengumpulan datanya dengan menggunakan data 

primer dan sekunder yang diperoleh dari LAZ Al Azhar Jawa Timur.  

3.2 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di LAZ Al Azhar Jawa Timur, Jln. Barata Jaya XX No. 

3U, Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Peneliti melakukan 

penelitian di LAZ Al Azhar Jawa Timur dikarenakan LAZ Al Azhar merupakan 

lembaga yang mengelola zakat, infaq, sedekah, dan juga dana-dana sosial. Waktu 

penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021 hingga selesai.  

3.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data 

kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata, bukan dalam bentuk angka. 

Data dalam bentuk kata verbal sering muncul dalam kata yang berbeda dengan 

maksud yang sama atau sebaliknya. Dapat juga muncul dalam kalimat panjang, 

singkat, dan banyak lagi ragamnya. Data kata verbal yang beragam tersebut perlu 

diolah supaya menjadi sistematis. Pengolahan tersebut mulai dari penulisan hasil 

observasi, wawancara, dokumentasi. 
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3.4 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber asli secara 

langsung dan khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Data primer yang digunakan yaitu wawancara pada bagian keuangan 

lembaga amil zakat Al Azhar Jawa Timur. 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2016:147), data sekunder merupakan data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan yaitu 

data yang diambil dari laporan keuangan Lembaga Amil Zakat Al Azhar Jawa Timur 

melalui sumber-sumber yang ada di internet atau di website perusahaan. 

3.5 Definisi Variabel dan Definisi Operasional 

3.5.1 Definisi Variabel 

PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) sebagai bagian 

dari penyempurnaan transaksi pengolaan zakat, infaq dan sedekah pada lembaga 

keuangan syariah.  

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang bisa 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara aktivitas perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepentingan, serta perlu dinilai dan diuji agar dapat 

dipertanggungjawabkan 

3.5.2 Definisi Operasional 

PSAK 109 juga memiliki konsep dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, 

dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan sedekah. Konsep ini akan menjelaskan 
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bagaimana unsur-unsur laporan keuangan yang harus diakui, diukur, disajikan, dan 

diungkapkan oleh LAZ Al Azhar Jawa Timur. 

Laporan keuangan menurut PSAK 109 terdiri dari: a) Laporan posisi 

keuangan (Neraca), b) Laporan perubahan dana, c) Laporan perubahan aset kelolaan, 

d) Laporan arus kas, e) Catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan 

yang digunakan oleh lembaga amil zakat Al Azhar Jawa Timur yakni laporan 

perubahan dana.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diambil secara langsung pada sumber atau objek yang 

dijadikan penelitian, ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan 

sekunder maka dari itu pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang terjadi secara langsung 

antara dua orang atau lebih. (Danang, 2016:22) menyatakan wawancara adalah 

teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas 

baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi secara luas mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan untuk 

memperoleh informasi secara langsung tentang keadaan serta praktik akuntansi 

yang diterapkan LAZ Al Azhar Jawa Timur, adapun model wawancaranya dengan 

cara mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terkait. Pihak yang terkait dalam 

hal ini adalah devisi kelembagaan, devisi program, devisi funding dan devisi 

keuangan. 

2. Teknik Observasi 

Teknik pengumpulan data ini adalah dengan pengamatan secara langsung 

pada objek penelitian. Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan 

informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau 

kejadian untuk menjawab pertanyaan peneliti (Wiratna, 2019:32). Teknik ini 
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dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap proses akuntansi zakat yang 

ditetapkan di LAZ Al Azhar Jawa Timur. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang ada pada 

organisasi. Teknik dokumentasi berorientasi untuk mendapatkan data melalui 

dokumen-dokumen dan catatan tertulis berupa arsip yang terdapat dalam objek 

penelitian. Arsip dalam objek penelitian ini berupa laporan keuangan LAZ Al 

Azhar Jawa Timur. 

4. Studi Pustaka 

Dalam teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan 

juga cukup membantu memperkuat dan memperjelas sebuah data atau penelitian. 

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari buku, 

literature, internet dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian. 

3.7 Proses Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan tahap sebagai berikut : 

1. Survey 

Penulis melakukan survey dengan mendatangi objek penelitian dengan 

tujuan mendapatkan gambaran umum tentang objek yang bersangkutan. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari sumber informasi yang 

diperoleh dengan wawancara dan file pendukung yang didapat dari pihak 

yang bersangkutan. 

3. Pencatatan 

Melakukan pencatatan dari data hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Kemudian hasil penelitian tersebut disusun secara 

sistematis yang jelas agar permasalahan mudah dipahami pada saat 

ditarik kesimpulan. 
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4. Editing 

Yaitu meneliti data-data yang telah dikumpulkan apakah ada yang tidak 

sesuai dengan standar yang sudah ada. 

3.8 Metode Analisa Data 

Menurut Wiratna (2019:121) menjelaskan bahwa analisis data diartikan sebagai 

upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan demikian, analisis data 

dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan 

mengelola data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data kualitatif 

dilakukan dengan cara non statistic, yaitu dengan menggambarkan data yang 

diperoleh dengan pernyataan ataupun sebuah pendapat yang dipisahkan dalam 

kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Menurut Sugiono (2015:246) Analisis data dalam penelitian kualitatif, 

dilakukan pada pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Langkah yang dilakukan untuk menganalisis data sebagai 

berikut : 

1. Mengidentifikasi pelaporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat Al Azhar 

Jawa Timur; 

2. Menggali data dan dokumen yang dibutuhkan yang berhubungan dengan 

penerapan PSAK 109; 

3. Menggali informasi-informasi dari para informan; 

4. Mengelola data sesuai dengan praktik akuntansi yang dilakukan oleh LAZ Al 

Azhar Jawa Timur; 

5. Membandingkan kesesuaian praktik akuntansi dengan PSAK 109; 

6. Menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut apakah sudah sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 


