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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif. Tujuannya yaitu untuk 

mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai pengakuan, pengukuran & 

penilaian serta penyajian aset tetap berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro Kecil dan Menengah. 

B. Lokasi Penelitian 

 Peneliti memilih objek di Keripik Tempe Batavia Sanan Malang. Alamat 

nya yaitu berada di Jalan Sanan gang XII, Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, 

Jawa Timur 65126. Kota Malang termasuk salah satu kota yang sering dikunjungi 

oleh para wisatawan. Seringkali sebelum para wisatawan balik untuk kembali ke 

kota asalnya, mereka selalu membeli oleh-oleh untuk kerabat. Aneka macam oleh-

oleh yang ada di Malang. Namun, yang paling banyak diserbu dan diminati oleh 

wisatawan adalah keripik tempe.  

C. Subyek dan Objek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Penulis memilih Ibu Jayanti sebagai subjek penelitian. Hal ini dikarenakan 

pemilik UMKM Keripik Tempe Batavia yang lebih tau aset tetap apa saja yang 

digunakan untuk proses produksi.  

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang penulis gunakan adalah data aset tetap UMKM 

Keripik Tempe Batavia dan data tersebut akan dijadikan sebagai bahan olah.. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data yang terkait adalah data-data dari hasil pertanyaan yang diajukan 

melalui wawancara. Data itu bisa saya peroleh dari Ibu Jayanti yang lebih banyak 

mengtahui jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Contohnya, 

sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan yang lain-lain berkaitan dengan 

UMKM Keripik Tempe Batavia.. 

2. Data Sekunder 

Data yang terkait adalah data berupa dokumen laporan keuangan dan 

informasi lainnya yang berhubungan dengan aset tetap.  

E. Teknik Perolehan Data 

1. Metode wawancara 

Dalam penelitian ini, saya melakukan wawancara kepada pemilik UMKM 

Keripik Tempe Batavia Sanan Malang, yaitu Ibu Jayanti yang dimulai pada 

tanggal 27 Februari 2019. Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu saya 

menyiapkan pertanyaan yang ingin dipertanyakan. Setiap wawancara 

diharapkan dapat memberikan informasi serta gambaran tentang UMKM 

Keripik Tempe Batavia Sanan Malang, terutama laporan keuangan.  

2. Metode dokumentasi 

Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode dokumentasi untuk 

memperoleh data yang terkait dengan aset tetapyang dicatat oleh ibu Jayanti. 

Seperti nota pembelian, nota penjualan, dan lainnya. 
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F. Analisis Data 

1. Mengidentifikasi catatan aset tetap yang diperoleh dari hasil wawancara. 

2. Menganalisis pengakuan, pengukuran & penilaian serta penyajian aset tetap. 


