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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini di Unit Mikro Kecil dan Menengah CABEIN

Abon Cabe. CABEIN Abon Cabe adalah sebuah entitas mikro kecil dan menengah

yang ada di wilayah Kota Malang. Unit produksi terletak di Jalan Candi Trowulan

14, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

61215.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Menurut

Ulum & Juanda (2016:78) penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang

bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Penelitian jenis ini

hanya bertujuan untuk mendeskripsikan, tidak melihat hubungan atau

membandingkan. Sedangkan Menurut Nazir (2005:54) metode deskriptif adalah

suatu metode yang dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

C. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Asumsi Dasar

b. Dasar Pengukuran

c. Penentuan Kebijakan Akuntansi
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2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang

terdiri dari:

a. Bukti-bukti transaksi

b. Siklus Keuangan

c. Pencatatan Keuangan

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bukti - bukti transaksi

dari UMKM Cabein Abon Cabe. Bukti - bukti transaksi ini berupa nota pembelian

dan nota penjualan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data

dokumentasi dan wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan peneliti dengan

pemilik UMKM CABEIN Abon Cabe. Kegiatan wawancara dilakukan secara tatap

muka langsung. Konten pertanyaan dalam kegiatan wawancara meliputi transaksi

keuangan entitas dan perkembangan entitas CABEIN Abon Cabe.

Selain itu, peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan

untuk menelusuri data historis.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk

memperoleh bukti - bukti transaksi UMKM CABEIN Abon Cabe. Data yang

diperoleh merupakan bukti transaksi - transaksi entitas CABEIN Abon Cabe yang

terdiri dari transaksi pembelian, bukti penjualan, biaya gaji karyawan, dsb.
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F. Analisis Data

Data dianalisis dengan langkah sebagai berikut :

1. Menganalisis kebijakan akutansi yang digunakan perusahaan apakah sudah

sesuai dengan SAK EMKM.

2. Melakukan penjurnalan untuk mencatat bukti-bukti transaksi keuangan yang

menjadi aktivitas pada perusahaan.

3. Posting catatan dari jurnal ke dalam rekening buku besar yang ada pada

perusahaan.

4. Menguji kebenaran saldo-saldo debit dan kredit rekening buku besar.

5. Menyusun saldo-saldo rekening buku besar dalam suatu daftar yang disebut

neraca saldo.

6. Menyesuaikan jumlah-jumlah yang ada pada neraca saldo.

7. Menyusun posisi keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi,

dan laporan pencatatan atas laporan keuangan. Untuk laporan posisi keuangan

terlebih dahulu disusun neraca lajur (bila dibutuhkan) guna mengurangi

kesalahan yang timbul.


