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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  Dalam pembahasan ini, metode dalam penelitian berfungsi untuk 

menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data tersebut di 

analisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan ditulis. 

3.1   Jenis Penelitian 

 Menurut lexy J. Moleong (2005:6) penelitian kualitatif bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, 

secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan bermanfaat 

berbagai metode alamiah. 

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk meneliti secara menyeluruh 

dan mendalam dengan menganalisis fenomena, tindakan dari orang secara 

individu maupun kelompok, baik yang diperoleh dari data wawancara 

maupun dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mendalami tentang 

praktik bagi-hasil sistem mato di Rumah Makan Kota Buana Pekanbaru  

dan bagaimana sistem mato tersebut terimplikasi dalam struktur 

akuntansinya. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Rumah 
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Makan Kota Buana Jln. Sudirman, yaitu salah satu Rumah Makan Padang 

di Kota Pekanbaru. 

3.3 Sumber Data 

 Menurut Lofland yang dikutip Lexy Moleong bahwa “sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya” (Lexy J. 

Moleong, 2005: 157). Dalam penelitian ini, data yang digunakan ialah data 

kualitatif dan juga data berupa angka yang merupakan jawaban dari 

responden. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek  

penelitian tanpa harus melalui pihak ketiga. Dalam penelitian ini, 

data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan 

jawaban angket pada pihak Rumah Makan Kota Buana. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara. Dalam hal ini, data sekunder 

dalam penelitian ini yaitu data dari dokumen-dokumen perusahaan 

yang mendukung dalam suksesnya penelitian ini. 

3.4 Riset Fokus  

 Riset fokus perlu dirumuskan, karena riset fokus merupakan batasan 

dari penelitian. Pada observasi di lapangan, peneliti akan banyak 

menjumpai tempat, pelaku dan aktifitas yang terjadi. Namun, tidak 

semuanya masuk dalam konteks yang diteliti. Dengan begitu, dibutuhkan 
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batasan-batas masalah yang akan menjadi riset fokus. Pada penelitian ini, 

peneliti menetapkan riset fokus yaitu membatasi pembahasan hanya pada 

praktik bagi-hasil dan struktur akuntansinya. 

3.5 Objek Penelitian 

  Objek penelitian ini adalah Rumah Makan Kota Buana Kota 

Pekanbaru, Riau. Kemudian dalam penelitian ini, Rumah Makan Kota 

Buana dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut : (1) Merupakan Rumah 

Makan Padang; (2) Menggunakan Akuntansi Bagi-Hasil Sitem Mato; (3) 

Sudah berdiri dalam jangka waktu yang lama yaitu 51 Tahun yang lalu. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

  Untuk pengumpulan data yang diperlukan, penulis menggunakan 

teknis wawancara, pengamatan (observasi), dokumentasi dan trianggulasi 

dengan keterangan berikut :  

1. Interview (Wawancara) 

Crewel (2012) menyatakan “interview survey, are form on 

which the researchers record answer supplied by the participant 

in the staddy. The researchers asks a quastion from an intervie 

guide, listens for answer or observes behavior, and record 

responses on the survey”. Wawancara dalam penelitian survei 

dilakukan oleh peneliti dengan cara merekam jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan ke informan. Peneliti mengajukan 

pertanyaan kepada informan dengan pedoman wawancara, 
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mendengar atas jawaban, mengamati perilaku, dan merekam 

semua respon dari yang di survei (Sugiyono, 2013: 224). 

2. Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) dalam sugiyono mengemukakan 

bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Teknik ini digunakan karena peneliti 

berhubungan langsung dengan perilaku manusia itu sendiri. 

3. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

melalui cara mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan 

keuangan Rumah Makan Kota Buana, jurnal-jurnal dan media 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 

4. Menyebarkan angket 

Dalam pengumpulan data ini, peneliti memberikan suatu daftar 

yang berisikan peryataan-pernyataan secara tertulis kepada 

responden, yaitu karyawan Rumah Makan Kota Buana. Dalam 

penyebaran, angket diberikan langsung kepada responden. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlaku. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi 
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merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari 

observasi dan wawancara akan lebih kredibel/ dapat dipercaya 

(Sugiyono, 2013: 396). 

6. Trianggulasi  

Trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data 

yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan 

Trigulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa 

fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti 

terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2013: 396) 

3.7 Teknik Analisis Data 

Bogman menyatakan bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013: 401). Jadi 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dan menurut Miles 

dan Huberman teknik analisis data ada tiga yaitu : 

a. Data Reduction 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. 
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Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Yaitu sesuai dengan tujuan yang akan dipakai. 

b. Data display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

mendisplay data, dimana fokus yang akan diteliti disusun 

dan diurutkan sehingga akan mudah difahami oleh peneliti. 

c. Conlusion drawing/ verifikation 

Setelah data disusun secara terstruktur, maka langkah 

selanjutnya menarik kesimpulan yang dapat menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini. 

3.8 Kerangka Penelitian 

Tampilan 3.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS PRAKTIK AKUNTANSI BAGI-HASIL SISTEM 

MATO PADA RUMAH MAKAN KOTA BUANA 

PEKANBARU 

Kajian Teori  

1. Pengertian Akuntansi  

2. Pengertian Bagi-Hasil 
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8. Unsur-Unsur Akuntansi 
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Latar Belakang Masalah 

1. Akuntansi Kapitalis dan sosialis 

2. Upah Minimum mengakibatkan pengangguran 

3. Kemiskinan di Indonesia 

4. Ekonomi Islam 

5. Akuntansi Syariah  

4. Bagi-Hasil Sistem Mato 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik bagi-hasil sistem mato di Rumah Makan Kota Buana 

Pekanbaru? 

2. Bagaimana sitem mato tersebut terimplikasi dalam struktur akuntansinya? 
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