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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian. 

 Pada penelitian ini, penulis memfokuskan objek penelitian mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan Analisis Penerapan PSAK 106 atas Pembiayaan 

Musyarakah Pada BMT Batik Mataram. 

 

B. Sumber Data  

1. Data Primer  

 Menurut Suliyanto (2018: 156) data primer yaitu data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber pertama. dalam penelitian ini, 

penulis memperoleh penjelasan langsung melalui wawancara dari pihak 

BMT Batik Mataram terkait dengan Analisis Penerapan PSAK 106 atas 

Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Batik Mataram. 

2. Data Sekunder  

Mnurut Suliyanto (2018: 156). Yaitu data yang diperoleh secara 

tidak langsung dari sumber peneitian. Data skunder yang di gunakan 

dalam penelitian ini berupa, laporan neraca, laporan laba rugi  
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C. Teknik Pengumpulan Data. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah: 

1. Dokumentasi.  

Menurut Sudaryono (2018: 219) Dokumentasi yaitu metode 

pengumpulan data secara langsung dari tempat penelitian berupa foto-foto, 

peraturan-peraturan, dan data-data yang berkaitan dengan penelitian yang 

diambil. 

2. Wawancara. 

Wawancara adalah metode pengumpulan data menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek peneliti (Narasumber) kemudian 

hasil wawancara dicatat oleh pewawancara untuk dijadikan data penelitian 

(Suprapto, 2017: 94). Parwoto, 2017 (dalam Creswell, 2010; 272) ‘Teknik 

wawancara yang dipakai adalah dengan melakukan wawancara secara 

langsung (face to face interview), semi terstruktur dan terbuka dan 

merekan dengan audio recorder, lalu mentranskip dan mencatat gagasan 

yang muncul dari hasil transkip tersebut.’ Berkaitan dengan objek 

penelitian penulis mengenai Analisis Penerapan PSAK 106 Atas 

Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Batik Mataram (daftar pertanyaan 

lampiran 1).  
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D. Analisis Data. 

 Teknik analisis yang dipilih penulis adalah deskriptif kualitatif yaitu 

dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh, kemudian data tersebut 

dianalisis sesuai dengan teori dalam sumber yang terpercaya dan 

dideskripsikan dalam bentuk kalimat maupun gambar sehingga dapat 

memberikan kesimpulan tentang penerapan PSAK no 106 atas Pembiayaan 

Musyarakah yang realistis. Adapun beberapa tahapan yang penulis lakukan 

diataranya: 

1. Mengelompokan data yang sudah diperoleh seperti pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan di BMT Batik Mataram. 

2. Menganalisis kesesuaian data yang sudah diperoleh seperti pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan dengan PSAK no 106. 

3. Penarikan kesimpulan hasil dari analisis kesesuaian atas pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan di BMT Batik Mataram. 

 


