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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian  

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan 

penelitian Deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Moloeng (2013:6) 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, 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.  

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

mendapatkan data yang mendalam, yaitu data yang mengandung makna. 

Menurut Sekaran (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. Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan 

variabel yang lain. 

3.2 Variabel Dan pengukuran 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan 

variabel terikat.  

a. Variabel Bebas (Independent Variable) Variabel bebas adalah variabel yang 

dipengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penyusunan 

Laporan Keuangan.  

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) Variabel terikat adalah variabel yang 

mempengaruhi karena adanya variabel bebas.Variabel terikat yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah Standart Akutansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik. 

3.3 Objek dan Lokasi Penelitian  

Objek penelitian adalah Resto Sukaku Alami. Lokasi penelitian bertempat 

di Jalan Ir. Soekarno no 11 Beji Junrejo Batu Jawa Timur.  

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data   

3.4.1 Sumber Data  

Menurut, Arikunto (2006:144) sumber data adalah subyek. Pemilihan 

dan penentuan sumber data tergantung pada permasalahan yang diselidiki. 

Sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak 

relevan. Ada dua jenis data yang dipergunakan untuk penelitian antara lain:  

a. Data Primer  

Data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Dalam penelitian ini, 

data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang 

terkait dengan masalah yang diteliti (informan). Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah staf bagian keuangan yang 

bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan keuangan.  

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Sugiyono (2010:401), teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Wawancara 

Wawancara dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung 

terhadap pihak-pihak yang bersangkutan seperti pemilik dan pegawai 

guna mendapatkan data dan keterangan mengenai penerapan akuntansi, 

pengelolaan keuangan Resto Sukaku Alami dan kendala-kendala yang 

dihadapi dalam menerapkan SAK ETAP.  
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b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

(Sugiyono, 2010:422). Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa laporan keuangan, catatan keuangan, kebijakan, 

profil perusahaan, dan sebagainya.  

3.4 Metode Analisis Data  

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang telah diperoleh dari lapangan, sehingga nantinya dapat dengan mudah 

dipahami dan diinformasikan pada orang lain (Sugiyono, 2010). Dalam 

penelitian ini, peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan obyek 

penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis standar 

akuntansi apa yang diterapkan terhadap pelaporan keuangan. Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu :  

1. Menganalisa bagaimana kondisi penyusunan laporan keuangan Resto Sukaku 

Alami yang digunakan saat ini, langkah-langkah yang di lakukan yaitu : 

a. Langkah pertama mengumpulkan data atau susunan laporan keuangan resto 

sukaku alami saat ini. 

b. Langkah kedua memeriksa kelengkapan mengenai penyusunan laporan 

keuangan. 

c. Langkah ketiga yaitu melakukan proses identifikasi dan proses klasifikasi 

pada tiap-tiap susunan pengumpulan data berdasarkan variable. 

2. Melakukan penerapan SAK ETAP pada penyusunan laporan keuangan Resto 

Sukaku Alami. 

a. Memberikan pemahaman kepada pelaku UKM atau bagian SDM tentang 

standar akutansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP). 

b. Memantau langsung dalam pengerjaan laporan keuangan sesuai Standar 

akutansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP). 

3. Melakukan analisis terhadap kendala Resto Sukaku Alami dalam penerapan 

SAK ETAP.  
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Mengidentifikasi masalah dengan memeriksa data yang memperlihatkan 

kondisi dalam penerapan SAK ETAP pada Resto Sukaku Alami yang 

meliputi: 

- Neraca 

- Laporan laba rugi 

- Laporan perubahan arus kas 

- Laporan perubahan ekuitas 

- Catatan atas laporan keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


