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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di badan usaha milik desa (BUMDES) “Maju 

Makmur” yang terletak di Jalan Raya Minggirsari No. 03  Desa Minggirsari, 

kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. 

B. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data kualitatif pada umumnya berupa 

variasi-variasi persepsi bisa dari para responden atau pelanggan. Sehingga sifat 

data kualitatif ini sangat beragam dengan berbagai skala yang diperlukan untuk 

menentukan bobot dari suatu persepsi pilihan responden (Sunyoto 2013). 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

 1. Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian pada bumdes Maju Makmur 

didapatkan dari wawancara dengan pengurus bumdes mengenai : 

a. Usaha yang dijalankan oleh BUMDes. 

b. Pengelolaan aset yang dimiliki oleh BUMDes. 
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 2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian pada bumdes Maju Makmur 

didapat dari : 

a. Dokumentasi laporan keuangan mengenai aset dan pendapatan usaha 

BUMDes. 

b. Dokumentasi kegiatan usaha yang dijalankan BUMDes. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 1. Dokumentasi 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dilakukan melalui 

dokumentasi dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen yang berkaitan 

dengan kegiatan operasional pengelolaan aset BUMDes Maju Makmur. 

 2. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan kepada karyawan dan kepala pengurus BUMDes 

mengenai pengelolaan aset dan usaha yang dimiliki oleh BUMDes. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis kualitatif merupakan analisa nonstatistik yang membantu dalam 

penelitian. Data-data yang diperoleh baik yang berupa angka maupun yang 

berupa tabel kemudian di tafsirkan dengan baik. Sesuai dengan data yang 

diperoleh analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan antara 

variabel terpengaruh dengan yang mempengaruhi. Dengan kata lain analisis 

kualitatif cenderung dilakukan untuk data yang bersifat kualitatif yang 

dikumpulkan dari riset eksploratori (wawancara, diskusi, teknik proyeksi) yaitu 
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berupa kata-kata atau kalimat disebut juga data verbatim. Sudman dan Blair, 

1998 dalam (Sunyoto 2013). 

Analisis data yang digunakan untuk pengamatan strategi manajemen aset 

BUMDes Maju Makmur dalam meningkatkan pendapatan asli desa untuk 

memperkuat perekonomian desa digunakan analisis kualitatif dengan cara : 

1. Mengidentifikasi strategi manajemen aset dengan membaca dokumen

dan catatan akuntansi atas pendapatan desa dari hasil penggunaan dan

pengelolaan aset desa pada BUMDes Maju Makmur.

2. Mendeskripsikan strategi manajemen aset pada BUMDes dalam

meningkatkan pendapatan asli desa.

3. Mengevaluasi strategi manajemen aset BUMDes dengan cara

membandingkan pendapatan BUMDes dengan tingkat kesejahteraan

masyarakat desa serta peningkatan  pendapatan asli desa dalam periode

tiga tahun terakir..


