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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Serabi Notosuman Malang jl terusan 

Borobudor Blok 2 no 65 Kota Malang ,Jawa Timur 65142 

B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus, yaitu 

mendiskripsikan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan sesuai keadaan 

yang sebenarnya dari suatu objek penelitian. 

C.   Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh m pemilik 

UKM serta pihak yang melakukan pencatatan laporan keuangan. Data yang 

diperoleh berupa laporan keuangan UKM. 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan observasi (pengamatan). 

Selanjutnya teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut: 
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1. Dokumentasi  

merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada 

subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya 

dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, 

catatan kasus (case records) dalam pekerjaan social, dan dokumen lainnya. 

Dokumen yang diteliti berupa laporan keuangan 

2.  Wawancara 

Menurut Indriantoro dan Supono (2002) wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan 

secara lisan kepada subjek penelitian. Wawancara peneliti tujukan kepada 

pemilik UKM dan beberapa karyawan yang bersedia memberikan 

penjelasan mengenai hal yang peneliti tanyakan. Pertanyaan yang diajukan 

adalah tentang berapa jumlah karyawan, berapa omzet yang didapat, asset 

UKM yang belum tercatat dalam laporan keuangan dan penjelasan 

mengenai penerapan SAK-ETAP. 

ngan UKM Serabi Notosuman Malang 

 

E. Teknik Ananlisis Data 

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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Penerapan SAK-ETAP dalam penyajian laporan keuangan UKM : 

1. Mengidentifkasi laporan keuangan  

2. Mengavaluasi data laporan keuangan Serabi Notosuman Malang 

3. Laporan keuangan dievaluasi dan dibandingkan dengan SAK-ETAP. 

4. Penyajian laporan keuangan UKM Serabi Notosuman Malang 

5. Menginterpretasikan hasil analisis dalam penyajian laporan keuangan 

UKM  Serabi Notosuman Malang 


