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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut 

(Moleong, 2008) penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk 

memahami fenomena uang dialami oleh subjek penelitian. Metode kualitatif 

deskriptif adalah suatu metode untuk memperoleh data dengan cara menganalisis, 

menggambarkan, dan meringkas suatu kondisi, serta melihat situasi dari data yang 

dikumpulkan berupa hasil pengamatan atau wawancara mengenai masalah yang 

diteliti di lapangan dengan tidak menggunakan alat pengukuran.  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Metode ini 

menggunakan perorangan atau kelompok untuk bahan studinya dan dimaksudkan 

untuk menganalisis peristiwa di suatu tempat dan waktu tertentu. Dalam penelitian 

ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo dengan menganalis laporan keuangan 

pada PDAM berdasarkan SAK-ETAP.  

3.2  Teknik Pengumpulan Data 
 Berdasarkan metode penelitian yang telah digunakan, teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan cara observasi secara langsung laporan keuangan PDAM 

Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tahun 2018, wawancara secara personal dengan 

bagian keuangan, dan kajian dokumen PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo 

dengan sistematika sebagai berikut: 

A. Observasi 

Kegiatan observasi meliputi pencatatan secara sistematik kejadian atau 

peristiwa, perilaku, obyek yang dilihat, dan hal lain yang dibutuhkan 



dalam mendukung penelitian yang dilakukan. Untuk tahap pertama 

observasi dilakukan secara umum, peneliti mencari informasi atau data 

sebanyak mungkin. Pada tahap kedua peneliti melakukan observasi secara 

terfokus, yaitu dimulai dengan menyempitkan data sehingga peneliti bisa 

menemukan informasi dan hubungan yang terjadi secara terus menerus. 

Salah satu peranan utama dalam observasi adalah untuk menemukan 

hubungan yang kompleks dengan latar belakang yang alami. 

B. Kajian Dokumen 

Metode ini merupakan sarana untuk membantu peneliti dalam 

mengumpulkan informasi atau data dengan membaca surat, pengumuman, 

hasil rapat, atau pernyataan tertulis untuk suatu kebijakan dan bahan 

tulisan yang lain. Dengan mempelajari dokumen-dokumen yang didapat, 

dapat mengenal nilai dan budaya yang dipakai PDAM Delta Tirta 

Kabupaten Sidoarjo. Menurut Jonathan Suwono (2018) peneliti 

menganalisis isi dokumen dengan memeriksa secara sistematik 

komunikasi yang tertulis ke dalam bentuk dokumen secara objektif. 

3.3  Teknik Analisis Data 
 Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur urutan data dan 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan dasar. Analisis 

data kualitatif adalah bentuk analisis yang tidak menggunakan statistik dan 

matematik. Teknik ini digunakan peneliti  untuk mengolah dan menganalisis data 

sehingga bisa memberikan deskripsi atau penjelasan mengenai penyusunan laporsn 

keuangan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, mulai dari Neraca, Laporan Laba 

Rugi, Laporan Ekuitas Pemilik, dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan 

Keuangan (CALK). Langkah-langkah peneliti dalam prosedur analisis data 

terhadap  implementasi laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP pada PDAM 

Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasikan dan menganalisis Laporan Keuangan berdasarkan 

Indikator SAK-ETAP pada PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo. 



b. Menginterprestasikan hasil analisis terhadap laporan keuangan berdasarkan 

SAK-ETAP  

c. Mengimplementasikan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan 

PDAM. 


