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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus, yaitu penelitan yang dilakukan dengan melihat 

dokumentasi pada objek penelitian yaitu Jagank Indonesia. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya memaparkan 

atau menggambarkan saja suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena 

(Fatihudin, 2015 : 27). Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono 

(2013 : 14) mendefinisikan bahwa metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci.  Pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan 

dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Menurut Fatihudin (2015 : 29) penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang lebih banyak menggunakan data subjektif, mencakup penelaahan dan 

pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh pemahaman 

terhadap fenomena sosial dan kemanusiaan. 

B. Keterlibatan Peneliti 

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu 

keterlibatan peneliti sangat mutlak diperlukan, karena peneliti disini 

sebagai instrumen kunci yaitu alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. 



47 
 

Hasil penelitian sangat ditentukan oleh kehadiran peneliti secara langsung 

terhadap kegiatan, maka dengan penelitian lapangan sebagai pengamat 

penuh secara langsung pada obyek penelitian, peneliti dapat 

mengumpulkan dan memperoleh data secara langsung. 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Studi pendahuluan, untuk menambah data-data teori yang diperlukan, 

penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca buku-

buku di perpustakaan. 

2. Studi Lapangan, untuk memperoleh data dari objek penelitian adapun 

metode yang dilakukan adalah Dokumentasi. Teknik dokumentasi 

merupakan teknik pemgumpulan data dengan cara mengumpulkan 

data-data yang ada dalam objek penelitian seperti formulir-formulir, 

buku yang berhubungan dengan SAK EMKM dan data yang diperoleh 

dari pencarian dan pengutipan data melalui website. Dokumen yang 

diperlukan antara lain catatan kas keluar, catatan kas masuk, data 

inventarisasi aset tetap berwujud, daftar beban, daftar piutang dan 

hutang selama bulan Mei 2018. 

D. Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian 

yang sangat menentukan ketepatan dan kebenaran hasil penelitian. Untuk 

menganalisis data kualitatif digunakan metode analisis data deskriptif 

(analisis data non statistic) dengan teknik dokumentasi yaitu 

mengumpulkan data yang diperoleh melalui catatan atau dokumen yang 

ada pada objyek penelitian. Metode analisis yang digunakan yaitu dengan 
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melaksanakan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM 

dengan melihat dokumen atau arsip pada obyek penelitian. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data yang terkait dengan catatan transaksi seperti 

catatan kas masuk, catatan kas keluar, daftar utang dan piutang, daftar  

beban, serta daftar inventaris asset tetap. 

2. Melakukan pencatatan laporan keuangan dengan catatan transaksi yang 

ada serta data yang berkaitan dengan penelitian. Standar akuntansi 

yang dipakai sebagai acuan dalam melakukan penyusunan laporan 

keuangan adalah SAK EMKM. 

3. Menyusun laporan keuangan yang bersumber pada seluruh dokumen 

atau catatan transaksi seperti dijelaskan dalam poin 1 diatas. Laporan 

keuangan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan catatan atas 

laporan keuangan (CALK). 

4. Kesimpulan dan saran. 

E. Keabsahan Temuan 

Menurut Prof.Dr.Sugiyono (2014 :458)  kebenaran data kualitatif 

meliputi uji, validittas internal (credibility), validitas eksternal 

(transfereability), reliabilitas (dependability), dan obyektivitas 

(confirmability) : 

1. Pengujian credibility atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan 

teman sejawat, analisis kasus negative, dan member check. 
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2. Pengujian transferability ini merupakan validitas eksternal dalam 

penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukan derajad ketepatan 

atau dapat diterapkannya hasil panalitian ke populasi di mana sampel 

tersebut diambil.  

3. Pengujian dependability atau rliabilitas adalah apabila orang lain dapat 

mengulangi/mereplika proses penelitian tersebut. dalam penelitian 

kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian. 

4. Pengujian confirmability atau uji obyektivitas apabila hasil penelitian 

telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji 

confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya 

dapat dilakukan secara bersama. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi,dalam 

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, serta berbagai waktu. 

Menurut Sugiyono (2014:464), triangulasi dilakukan dengan tiga strategi 

yaitu : 

1. Triangulasi sumber : untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui bebrapa sumber.  

2. Triangulasi teknik : untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 
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3. Triangulasi waktu : data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara 

di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, 

akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

Berikut adalah triangulasi teknik yang dilakukan oleh peneliti : 

  

Gambar 3.1 Triangulasi Teknik 

Sumber : DIolah Oleh Peneliti 

 

Melalui penelitian lapangan (field research), peneliti mengetahui 

bahwa laporan keuangan Jagank Indonesia telah dibuat yaitu berupa 

catatan keuangan. Hal tersebut memudahkan pihak Jagank Indonesia 

dalam melakukan penyusunan laporan keuangan atas transaksi-transaksi 

yang terjadi. Setelah peneliti melakukan teknik dokumentasi, peneliti 

mengetahui bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Jagank Indonesia 

hanya berupa catatan kas masuk dan catatan kas keluar atau cash basic. 

Pada triangulasi sumber peneliti melakukan penggalian data 

mengenai laporan keuangan pada usaha jasa Jagank Indonesia dari 

sumber-sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Berikut adalah 

triangulasi sumber yang dilakukan oleh peneliti : 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Triangulasi Sumber 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2018 
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 Peneliti melakukan triangulasi sumber agar data yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya. Melalui triangulasi sumber, peneliti 

mencari data tentang laporan keuangan Jagank Indonesia dengan menggunakan 

teknik dokumentasi. Setelah teknik dokumentasi dilakukan, peneliti memperoleh 

data dari berbagai sumber yaitu catatan keuangan, daftar asset tetap berwujud, dan 

daftar beban bulan Mei 2018.  

 

 

 


