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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada CV. Jaya Sakti Trussindo yang terletak di 

Jalan Terusan Wijaya Kusuma no. 28 Malang. Alasan penelitian memilih CV. 

Jaya Sakti Trussindo karena perusahaan ini belum sepenuhnya membuat laporan 

keuangan sesuai standar yang berlaku. CV. Jaya Sakti Trussindo hanya membuat 

laporan Neraca dan laporan laba rugi. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu metode yang mengumpulkan, 

menyusun, menginterprestasikan, dan menganalisis data untuk pemecahan 

masalah yang dihadapi. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelititan ini adalah data primer dan sekunder. 

Data primer yaitu dalam penelititan ini berupa wawancara terhadap pihak 

perusahaan terkait dengan transaksi-transaksi yang terjadi serta asset perusahaan 

yang belum tercatat yang mempengaruhi laporan keuangan. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah berupa laporan keuangan perusahaan maupun  arsip-arsip 

berupa bukti transaksi yang mendukung penyajian laporan keuangan. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik perolehan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Interview, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara wawancara atau 

tanya jawab kepada pihak CV Jaya Sakti Trussindo mengenai laporan 

keuangan yang dijalankan perusahaan selama ini maupun menyangkut 

transaksi-transaksi yang terjadi serta asset perusahaan yang belum tercatat 

seperti tanah dan bangunan, kendaraan dan inventoris kantor yang 

mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Pertanyaan mengenai 

laporan keuangan maupun transaksi perusahaan bertujuan untuk 

meyakinkan validitas data yang dibutuhkan. 

2. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi 

dengan tema penelititan. Terkait bukti-bukti transaksi aktifitas perusahaan, 

baik berupa penjualan, penggajian, daftar aset, persediaan maupun biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan bisnis dan laporan keuangan yang 

selama ini dilakukan oleh perusahaan. Dokumen yang telah diperoleh 

kemudian dianalisis dan dievaluasi sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis data laporan keuangan CV. Jaya Sakti 

Trussindo dengan beberapa tahapan yaitu diawali dari tahapan pencatatan, 

tahap pengikhtisaran dan tahap pelaporan. 
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2. Menganalisis penyusunan laporan keuangan yakni, tentang pengakuan, 

pengukuran dan penyajian dan dibandingkan dengan SAK ETAP. 

3. Menginterprestasikan hasil analisis dalam penyajian laporan keuangan 

CV. Jaya Sakti Trussindo berdasarkan SAK ETAP. 


