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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di suatu UMKM yang terletak di Jalan Pangeran 

Hidayatullah RT.17 No.45 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin 

Timur, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. 

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian studi kasus (cause study) atau 

penelitian lapangan (field study). Peneliti ini dimaksudkan untuk mempelajari 

secara intensif tentang latar belakang masalah, keadaan dan posisi suatu peristiwa 

yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu 

yang bersifat apa adanya (given). Subjek penelitian dapat berupa individu, 

kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian case study merupakan studi 

mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan 

gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti 

relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas 

dimensinya (Danim: 2002 ). Tujuan penelitian jenis ini adalah untuk memecahkan 

masalah yang terjadi pada suatu perusahaan dan hasil dari analisis kasus tersebut 

dapat dijadikan pertimbangan suatu perusahaan dalam mengambil suatu keputusan 

ekonomi dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

perbaikan suatu perusahaan. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

primer. Menurut Wibisono (2013: 51) “Data Primer merupakan data yang 

dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data”. 

Data primer disini merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pernyataan 

melalui wawancara yang diberikan kepada pemilik . 

Selain data primer, ada juga data sekunder, Data sekunder adalah sumber 

data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2014: 193). Data sekunder ini diperoleh 

dari pengelola usaha Ady Sasirangan. Data yang diperoleh berupa pencatatan 

pengeluaran dan pemasukan yang telah dibuat oleh Ady Sasirangan, dan oleh 

penulis akan mengolah data tersebut sehingga dapat digunakan oleh pemilik usaha. 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Informan, informan dalam hal ini adalah orang yang diminta untuk memberikan 

informasi mengenai suatu kondisi atau keadaan yang berhubungan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi 

informannya adalah pemilik UMKM “Ady Sasirangan”. 

2. Dokumen, dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip yang 

berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di UMKM “ Ady Sasirangan”. 

Dalam hal ini, dokumen yang digunakan adalah berupa nota dan kwitansi 

transaksi usaha yang diperoleh dengan observasi data keuangan yang sudah 

dimiliki oleh UMKM “Ady Sasirangan. 
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D. Teknik Perolehan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Interview 

Peneliti pengumpulan data dengan cara mewawancara atau bertanya jawab 

degan pemilik atau pengelola UMKM “Ady Sasirangan” untuk mengetahui 

tentang kondisi usaha tersebut. Peneliti  memberikan berdasarkan yang sudah di 

rancang daftar pertanyaan kepada pihak terkait mengenai laporan keuangan yang 

dijalankan perusahaan selama ini. Selain itu peneliti juga menanyakan hal-hal 

yang menyangkut transaksi-transaksi yang terjadi dan yang mempengaruhi 

laporan keuangan perusahaan. Pertanyaan mengenai laporan keuangan maupun 

transaksi-transaksi yang terkait bertujuan untuk menyakinkan validitas data yang 

dibutuhkan dan jawaban responden dicatat atau direkam dengan bantuan alat 

perekam.  

2. Dokumentasi 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisa 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian. Hal ini berupa 

bukti-bukti transaksi aktifitas perusahaan, baik berupa penjualan, penggajian, 

daftar aset, persediaan maupun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan 

suatu bisnis dan laporan keuangan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan. 

Dokumen yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dan dievaluasi sesuai 

dengan tujuan penelitian. 
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk 

mengungkapkan gambaran data yang telah dikumpulkan dari lokasi penelitian.  

Data primer berupa hasil wawancara di deskripsikan terlebih dahulu kemudian di 

telaah untuk dapat memenuhi kesimpulan. Data sekunder dilakukan langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

1. Menganalisis penyusunan laporan keuangan yang ada pada UMKM Sasirangan 

yakni tentang pengakuan, penyajian dan pengukuran. 

2. Merekap data untuk proses penyusunan laporan keuangan dalam waktu perbulan 

3. Menyusunkan laporan keuangan UMKM sasirangan mulai dari mengumpulkan  

bukti transaksi, membuat jurnal, membuat buku besar, hingga menghasilkan 

laporan keuangan sederhana dan selanjutnya membuatkan laporan keuangan 

yang sesuai dengan SAK EMKM. 

4. Mengimpretasikan hasil analisis dan kemudian membuat sebuah kesimpulan. 


