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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitan 

Objek penelitian ini dilakukan pada UMKM CV. Mahkota Motor Pekanbaru, 

yang berlokasi di jalan Kaharrudin  Nasution No.30 A-E kota Pekanbaru. Waktu 

penelitian yang dibutuhkan kurang lebih 1 (satu) bulan yaitu pada bulan September 

2018 yang meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Moeloeng (2012:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan 

menurut Sugiyono (2010:14) menyatakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk 

mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna. 

Menurut Bungin (2003:19) menyatakan bahwa kita melakukan penelitian yang 

terinci tentang seseorang (individu) atau suatu unit sosial dalam kurun waktu tertentu, 

maka kita melakukan apa yang disebut dengan studi kasus. Sedangkan menurut Uma 

Sakaran (2006:46), studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap 

situasi yang mirip dalam organisasi lain, dimana sifat dan definisi masalah yang 

terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini. 
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1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :  

a. Data Kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk 

angka (non-numerik). Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik 

pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi 

terfokus, atau observasi. Data kualitatif yang dibutuhkan berupa profil 

perusahaan dan uraian singkat mengenai siklus akuntansi di CV. Mahkota 

Motor. 

b. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan 

(numerik). Data kuantitatif berupa laporan keuangan (Laporan Posisi 

Keuangan, Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan). 

2. Sumber Data 

Menurut Supardi (2013:16) menyatakan bahwa pengumpulan data dapat 

menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer dan data sekunder menurut Umar Husein Umar Husein (2008:99-

100) menyebutkan : 

a. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber data pertama di 

lokasi penelitian atau objek penelitian, data primer di sebut juga data asli 

atau data baru, dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari 

UMKM CV. Mahkota Motor Pekanbaru dalam bentuk laporan keuangan 

dan jurnal transaksi. Data-data primer didapat peneliti melalui : 
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1) Wawancara tentang proses pencatatan transaksi keuangan UMKM. 

2) Observasi terhadap kegiatan UMKM. 

3) Dokumentasi dengan cara melihat dan menganalisis dokumen-

dokumen UMKM. 

b. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data 

sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung 

melalui media perantara (telah diperoleh dan dicatat dari pihak lain). Data 

ini pada umumnya berupa data statistik, ataupun keterangan-keterangan 

dan publikasi lainnya serta bahan-bahan yang berkaitan dengan topik  

permasalahan yang diteliti. Data-data sekunder didapat peneliti melalui : 

1) Profil UMKM CV. Mahkota Motor Pekanbaru 

2) Data kepustakaan (buku-buku referensi) 

C. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Triangulasi teknik yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses 

yang dilakukan peneliti adalah dengan mendatangi tempat penelitian, mengamati 

objek dalam penelitian, dan bertemu langsung dengan pengusha UMKM untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Berikut penjelasan dari 

triangulasi teknik : 
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1. Observasi 

Tahap awal sebelum peneliti memutuskan untuk mewawancarai seorang atau 

informan, lalu melakukan observasi. Dengan adanya observasi membuat peneliti 

lebih mengetahui projek, kondisi dan bagaimana terjadinya penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada 

laporan keuangan UMKM CV. Mahkota Motor Pekanbaru. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan bagian dari teknik yang digunakan dalam penelitian ini, 

hal ini peneliti anggap sebagai keadaan dimana informasi diperoleh dengan 

melanjutkan teknik pengamatan yaitu wawancara atau dengan menanyai informan. 

Dalam hal ini adalah wawancara dengan pihak CV. Mahkota Motor guna 

menghasilkan informasi yang mampu menjawab permasalahan di dalam penelitian 

ini. 

Pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan mengenai laporan keuangan yang dijalankan perusahaan selama ini 

maupun menyangkut transaksi-transaksi yang terjadi yang mempengaruhi laporan 

keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menyakinkan validitas data yang 

dibutuhkan. Serta pertanyaan mengenai pengetahuan UMKM  tentang Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan bagian yang tidak terlepas dari teknik yang dijalankan 

didalam penelitian ini seperti observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah suatu 
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teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian. Terkait bukti-bukti 

transaksi aktifitas perusahaan, baik berupa penjualan, penggajian, daftar aset, 

persediaan maupun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan bisnis dan 

laporan keuangan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan. Dokumen yang telah 

diperoleh kemudian dianalisis dan dievaluasi sesuai dengan tujuan penelitian. 

Dokumentasi sendiri berperan sebagai penguat informasi dari hasil wawancara 

ataupun pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung dari 

awal hingga akhir penelitian. Informasi yang peneliti peroleh dari dokumentasi 

merupakan penggambaran dari apa yang peneliti amati, telusuri, dan didapatkan dari 

UMKM CV. Mahkota Motor Pekanbaru. Pengujian validitas data yang dipakai oleh 

peneliti selanjutnya adalah triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara cross 

check data dengan fakta dari informan yang berbeda-beda dan hasil penelelitian 

lainya. 

Berdasarkan teknik triangulasi yang telah dijelaskan diatas, dengan demikian 

pada penelitian “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, 

Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada Laporan Keuangan UMKM CV. Mahkota 

Motor Pekanbaru” ini menggunakan triangulasi teknik dilakukan untuk memperoleh 

data dari lapangan yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian ini. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kepada 

pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 
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hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moeloeng, 2012:280). Menurut 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:430), terdapat tiga teknik analisis data 

kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

komparatif, dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Deskriptif, metode analisis dimana data dikumpulkan, disusun, dianalisis dan 

diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi 

masalah yang dihadapi. 

2. Komparatif, metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan teori-

teori/data-data yang ada dengan standar yang berlaku, yaitu Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) 

dengan praktik yang terjadi di dalam UMKM CV. Mahkota Motor, 

kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut.  

Analisis data kualitatif merupakan bentuk analisis yang tidak menggunakan 

matematik, statistik dan ekonomi ataupun bentuk-bentuk lainnya. Analisis data yang 

dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya yang kemudian peneliti 

melakukan penguraian dan penafsiran. Teknik analisis data kualitatif digunakan 

peneliti dalam mengolah dan menganalisis data sehingga dapat memberikan deskripsi 

atau uraian informasi mengenai rancangan penerapan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada laporan keuangan UMKM 

CV. Mahkota Motor Pekanbaru. Adapun analisi yang digunakan mencakup : 
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1. Menganalisis kegiatan operasional dan pengolahan keuangan UMKM 

CV. Mahkota Motor 

2. Menganalisis penyusunan laporan keuangan yang ada pada UMKM CV. 

Mahkota Motor yakni melalui proses : 

1) Pengakuan yakni, merupakan proses pembentukan suatu pos dalam 

laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. 

2) Pengukuran yakni, dengan menggunakan biaya historis dan nilai wajar. 

3) Penyajian yakni, penyajian wajar, kepatuhan terhadap SAK EMKM, 

kelangsungan usaha, frekuensi pelaporan, dan konsistensi penyajian. 

3. Mengimpretasikan hasil analisis dan kemudian membuat simpulan. 

Penelitian deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk 

menggambarkan suatu keadaan perusahaan secara sistematis, aktual dan akurat 

dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data yang nampak dalam perusahaan 

atau organisasi, dimana fakta tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis sehingga 

selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan dan memberikan saran mengenai 

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan 

Menengah (SAK EMKM) pada Laporan Keuangan UMKM CV. Mahkota Motor 

Pekanbaru. 

 

 

 

 


