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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang 

berjumlah sebanyak tujuh belas dan sudah mendapat ijin dari Kementrian 

Agama untuk beroperasi dalam skala nasional. Namun karena keterbatasan 

penulis, penulis hanya mengambil tiga yaitu LAZ Rumah Zakat, DPU DT, 

dan Dompet Dhuafa. 

B. Jenis Data 

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data 

primer diperoleh langsung dari responden atau dari tangan pertama yang 

merupakan pendapat pribadi bersifat subyektif, sedangkan data sekunder 

berupa dokumen-dokumen yang bersumber dari website resmi lembaga 

amil zakat. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Lembaga Amil Zakat di tingkat nasional 

2. Telah mendapat surat izin dari Kementrian Agama untuk beroperasi 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Lapangan 

Pengambilan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan 

wawancara kepada narasumber yakni bagian keuangan Lembaga Amil 
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Zakat. Wawancara merupakan tanya jawab terhadap pihak yang 

bersangkutan guna mendapatkan data. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

baik berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal dan sumber lainnya 

yang dapat mendukung penelitian ini. 

E. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif 

yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek 

penelitian berdasarkan realita dilapangan yang bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana penerapan akuntansi zakat, kemudian dilakukan analisis dan 

membandingkannya dengan standar yang ada. Penelitian ini 

mendeskripsikan akuntansi zakat yang diterapkan pada lembaga amil 

zakat. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan 

membandingkan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang diterapkan pada 

LAZNAS dengan PSAK 109. 

F. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian mencakup langkah-langkah pelaksanaan 

penelitian dari awal sampai akhir. Masing-masing Langkah penelitian 

diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

1. Tahapan Awal 

Pertama peneliti melakukan studi kepustakaan untuk 

mendapatkan informasi mengenai Lembaga Amil Zakat Nasional 
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yang sudah mendapatkan izin dari Kementrian Agama untuk 

beroperasi, peneliti menemukan ada tujuh belas lembaga yang sudah 

mendapatkan izin akan tetapi karena keterbatasan penulis, penulis 

hanya dapat meneliti lembaga amil zakat yang berada di daerah kota 

Bandung. 

2. Wawancara 

Pada tahap ini peneliti mengirimkan surat izin untuk 

wawancara pada tanggal 13 Januari 2018 ke setiap lembaga untuk 

melakukan wawancara dan yang bersedia untuk melakukan 

wawancara dengan penulis hanya LAZ Rumah Zakat dan LAZ DPU 

DT. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 14 Februari 2018 dan 

bertemu dengan Ibu Irma selaku Kepala Bagian Keuangan DPU DT 

dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, DPU DT belum 

memublikasikan laporan keuangan tahunannya melalui website resmi 

akan tetapi baru melalui koran dan majalah yang setiap bulannya 

diterbitkan oleh DPU DT, Ibu Irma juga mengatakan bahwa DPU DT 

akan berganti nama menjadi DT Peduli dan berencana akan mulai 

memublikasikan laporan tahunan yang sudah di Audit di website remi 

DT peduli. Wawancara yang dilakukan penulis dengan LAZ Rumah 

Zakat hanya bertemu dengan staf keuangannya dari hasil wawancara 

yang dilakukan penulis, LAZ Rumah Zakat tidak menyertakan catatan 

atas laporan keuangan karena mereka beranggapan bahwa catatan atas 

laporan keuangan merupakan resume dari laporan posisi keuangan, 
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laporan perubahan dana, dan laporan perubahan aset kelolaan dengan 

demikian tidak perlu menyertakan catatan atas laporan keuangan 

dalam laporan tahunan yang di publish oleh LAZ Rumah Zakat di 

website resminya. 

3. Analisis data dan penarikan kesimpulan 

Pengumpulan data berupa laporan keuangan dan hasil 

wawancara yang sudah dilakukan penulis kemudian di analisa dan 

dibandingkan dengan PSAK 109 untuk mendapatkan informasi-

informasi yang berkaitan dengan kesesuain dengan PSAK 109. Dari 

informasi tersebut didapat suatu kesimpulan sejauhmana kepatuhan 

lembaga amil zakar terhadap PSAK 109. Peneliti menambahkan satu 

lembaga yaitu LAZ Dompet Dhuafa dan menganalisisnya hanya 

dengan laporan keuangannya saja. 
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Adapun tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini 

dijelaskan pada Gambar. 3.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Diagram Alur Tahapan Penelitian 
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