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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UMKM By Coffee yang beralamat di Jl. Soekarno 

Hatta Ptp 1 No. 1 Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 

 

B. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah 

jenis peelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu yang hanya bertujuan 

untuk mendeskripsikan saja, tidak melihat hubungan atau membandingkan (Ulum 

& Juanda, 2018) 

 

C. Jenis dan sumber data  

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer. Data primer 

yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama yang 

bersumber dari pemilik atau pengelola By Coffee. Selain data primer, peneliti juga 

menggunakan data sekunder dimana pengertian data sekunder yaitu data yang 

diperoleh sacara tidak langsung atau data yang sudah ada sebelumnya. Sumber dari 

data sekunder yaitu bagian keuangan atau yang bertanggungjawab atas keuanagn 

By Coffee. 
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D. Teknik perolehan data 

Teknik perolehan data primer yaitu dengan cara observasi dan wawancara 

secara langsung kepada pemilik atau pengelola By Coffee. Sedangkan data 

sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi berupa pengumpulan dokumen yang 

berkaitan seperti nota, catatan transaksi, dan laporan keuangan 

 

E. Teknik analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

deskriptif. Data primer berupa observasi dan wawancara ditelaah terlebih dahulu 

sehingga dapat menjadi sebuah kesimpulan. Sedangkan data sekunder  dianalisis 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan laporan keuangan yang sudah dibuat oleh By Coffee 

2. Menganalisis laporan keuangan yang sudah dibuat, apakah sudah sesuai 

SAK-EMKM atau belum 

3. Mengumpulkan data-data laporan keuangan UMKM By Coffee dalam bentuk 

yang sederhana. 

4. Merekap data untuk proses penyusunan laporan keuangan dalam waktu 

perbulan  

5. Menyusunkan laporan keuangan UMKM By Coffee mulai dari 

mengumpulkan  bukti transaksi hingga menghasilkan laporan keuangan 

sederhana dan selanjutnya membuatkan laporan keuangan yang sesuai 

dengan SAK EMKM  



24 
 

6. Melakukan interprestasi hasil penelitian kemudaian membuat kesimpula 


