
BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian adalah ilmu yang memprlajari tentang metode-metose penelitian. 

Metode penelitian pasa dasarnya yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 

san kegunaan tertentu. 

1.1.1. Pendekatan 

Pendekatan ini menggunakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

temuan–temuannya tidak diproses melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya yang bertujuan untuk mengungkapkan gejala holistik-konstektual melalui 

pengumpula data.Data yang dikumpulkan yaitu berupa kata-kata, gambar dan buka 

angka-angka. 

1.1.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus.Studi kasus yaitu jenis 

penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, dan sebagainya 

dalam waktu tertentu. Tujuan Studi kasus yaitu berusaha menemukan makna, 

penyelidikan proses, serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam 

dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Data studi  kasus diperoleh dengan cara 

wawancara, observasi, dan mempelajari dari berbagai dokumen yang terkait dengan 

topik yang diteliti. Metode yang digunakan adalah deskripsi, dalam penelitian ini 

meliputi kata-kata dan tindakan informan sember data. 



1.1.3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di koperasi serba usaha nadlir wakaf jepara.Penulis 

berinisiatif mengambil judul tentang Analisis Metode Perhitungan Margin Pada 

Pembiayaan Murabahah Pada KSU Nadlir Wakaf Jepara. 

1.1.4. Sumber Data 

Data merupakan sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan 

untuk tujuan tertentu.Berdasarkansumbernya  dalam penelitian ini ada dua jenis 

kelompok yaitu sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya.Untuk mendapatkan data primer peneliti 

harus mengumpulkan data secara langsung.Teknik yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data primer diantaranya yaitu observasi, wawancara, 

atau memakai kuesioner. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti 

dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data 

sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat 

Statistik(BPS), Buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. 

Pemahaman terhadap kedua jenis data diatas diperlukan sebagai landasan 

dalam menentukan teknik serta langkah-langkah pengumpulan data penelitian. 



1.2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis secara langsung mendatangi perusahaan dan mengambil 

data dan informasi yang dibutuhkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian. 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah: 

1.2.1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yang terdiri dari  

pewancara dan nara sumber. Peneliti melakukan secara langsung dengan pihak yang 

terkait adalah dengan pemilik dankaryawan KSU NAWARA dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai perhitungan marjin murabahah. 

1.2.2. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati 

langsung kepada objek penelitian.Penulis melakukan pengamatan secara langsung 

kepada koperasi KSU NAWARA dan mengidentifikasi pembiayaan murabahah 

dalam perhitungan marjin murabahah menggunakan metode proporsional dan 

metode anuitas. 

1.2.3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalan pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen.Penulis melakukan dokumentasi kegiatan pada saat penelitian wawancara 

pada karyawan KSU NAWARA. 

1.3. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengevaluasi untuk sistem 

akuntansi pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk 



menganalisinya.Analisis dilakukan setelah data-data terkumpul melalui metode pengumpulan 

data, kemudian melakukan pengolahan data. 

1.4. Analisis Data 

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif atau 

menggunakan deskriptif analisis adalah fakta atau peristiwa yang bersifat empiris kemudian 

data tersebut di pelajari dan dianalisis, sehingga dapat disimpulkanbagaimana cara 

mengetahui perhitungan margin murabahah dengan menggunakan metode proporsional dan 

metode anuitas. 

1) Cara untuk mengetahui metode proporsional  yaitu: 

Angsuran perbulan  =Jumlah piutang – Uang muka 

Jangka waktu angsuran 

 

 Cara perhitungan jumlah angsuran pokok dan margin yaitu: 

Jumlah angsuran pokok   = Jumlah pembiayaan:Jangka waktu 

Margin    =  Jumlah pembiayaan x 2% 

2) Cara Untuk mengetahui metode anuitas yaitu: 

Angsuran = plafond x suku bunga x 1/ ((1-(1+ suku bunga)^ jangka waktu))) 

 

Jadi untuk mengetahui perbedaan  antara perhitungan margin murabahah  

menggunakan metode proporsional dan metode anuitas yaitu peneliti membuat 

simulasi pembayaran angsuran nasabah yang di hitung menggunakan kedua metode 



tersebut. Sehingga dapat dibandingkan angsuran dan margin yang harus di bayar 

oleh nasabah antara metode proporsional dan anuitas. 

Adapun aktivitas dalam analisis data yang penulis lakukan yaitu: 

a. Mengumpulkan data yang diperlukan peneliti dalam penelitian tentang pembiayaan 

margin murabahah. 

b. Memberikan data dengan cara menyajikan simulasi dan menghitung margin ke 

untungan menggunakan metode proporsional dan metode anuitas. 

 


