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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 

terhitung semenjak diseminarkan dan diterimanya proposal skripsi ini. Adapun 

apabila masalah yang diteliti semakin kompleks, maka waktu penelitian paling 

lama adalah 3 (tiga) bulan. 

 

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Untuk memperoleh data yang jelas berdasarkan konsep teoritik dan 

mengingat bahwa penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode yang sebagian 

besar menggunakan data-data yang ada di perpustakaan, serta ditinjau dari 

tempatnya, maka penelitian ini tergolong jenis penelitian kepustakaan (library 

research). Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang 

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat 

serta mengolah data penelitian.
61

 Penelitian kepustakaan bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang 

terdapat diruang perpustakaan.
62

 Hal terpenting adalah bahwa penelitian ini 

mengarah pada identifikasi terhadap perlakuan akuntansi, terlebih lagi jika dilihat 

dari tujuan penelitian maka jenis penelitian ini tergolong juga penelitian akuntansi.  

Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah dengan 

kualitatif kepustakaan. Pendekatan adalah suatu metode atau cara dalam 

melakukan penelitian non-eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh 
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jenis atau tipe yang diambil.
63

 Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif 

merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan mendapatkan pemahaman 

tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.
64

 Dengan menggunakan 

pendekatan ini, penulis dapat melakukan pendekatan terhadap undang-undang dan 

Peraturan Pemerintah yang terkhusus membahas tentang pajak penghasilan, 

terutama pajak penghasilan margin mura>bah}ah. Pendekatan akuntansi  

digunakan terhadap unsur-unsur data pendukung seperti PSAK 46 tentang pajak 

penghasilan, PSAK 102 tentang mura>bah}ah, dan Fatwa DSN-MUI tentang 

mura>bah}ah. 

Dengan menggunakan pendekatan penelitian itu, diharapkan penulis dapat 

memanfaatkan informasi yang didapatkan langsung dari referensi-referensi terkait 

untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terperinci mengenai 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Diharapkan pula analisis 

mengenai perhitungan pajak penghasilan ini, memberikan gambaran yang jelas 

tentang perlakuan terhadap margin dalam produk mura>bah}ah perbankan 

syariah sebagaimana yang semestinya berlaku menurut pemerintah dan prinsip 

syariah. 

C. Objek Penelitian 

Adapun yang merupakan objek dari penelitian ini adalah Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha 

Berbasis Syariah dan seluruh data yang dapat menunjukkan perlakuan pajak 
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penghasilan terhadap produk mura>bah}ah pada perbankan syariah, baik itu 

merupakan data yang diperoleh dari Undang-Undang, Buku, maupun peraturan 

lainnya. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Adapun dalam penelitian ini yang merupakan data primer adalah data 

aturan pajak penghasilan yang tertuang dalam PSAK 46 dan PSAK 102 tentang 

transaksi mura>bah}ah 

2. Data Sekunder 

Data yang merupakan data sekunder dalam penelitian ini adalah aturan-

aturan terkait dengan perlakuan atas margin tersebut. Beberapa diantaranya 

adalah aturan pajak penghasilan yang di temui pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis 

Syariah, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak 

penghasilan. 

3. Data Tersier 

Adapun yang mencakup data tersier dalam penelitian ini adalah dokumen 

berupa laporan keuangan BNI Syariah yang sudah diaudit dan dapat diunduh 

pada situs resmi dari lembaga Otoritas Jasa Keuangan maupun dari situs resmi 

lembaga yang bersangkutan. Selain itu, data tersiernya juga berupa buku-buku 

yang merupakan literatur pendukung terkait dengan pembahasan dalam 

penelitian ini serta jurnal-jurnal terkait. 

E. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik kepustakaan/studi pustaka. Teknik kepustakaan adalah teknik pengumpulan 

data dengan melalui telaah/studi dari berbagai laporan penelitian dan buku-buku 

referensi yang relevan.
65

 

F. Teknik Pengolahan Data 

Adapun teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan 

secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai bidang tertentu.
66

 Dengan 

menggunakan metode ini, penulis berusaha menggambarkan secara sistematis 

tentang suatu permasalahan, situasi, keadaan maupun hal sejenisnya dengan 

analisa hanya satu variabel. Adapun istilah deskriptif yang digunakan merupakan 

bagian penegas dari tujuan penelitian ini, yang penulis pinjam dari istilah yang 

digunakan oleh Restu Kartiko Widi dalam bukunya yang serupa untuk 

menunjukkan istilah penggambaran secara sistematis satu variabel.
67

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik Content Analysis 

(analisis isi). Analisis isi merupakan suatu analisis mendalam yang dapat 

menggunakan teknik kuantitatif maupun teknik kualitatif terhadap pesan-pesan 
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menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis-jenis variabel yang 

dapat diukur atau konteks tempat pesan-pesan diciptakan atau disajikan.
68
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