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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini pada UKM Majujaya yang terletak di JL.MASJID 

AL-MUSTOFA KECAMATAN TEGAL PASANGAN PAKISKEMBAR 

KABUPATEN MALANG yang mana ukm sudah lama dalam beroperasi mulai 

dari omset yang paling banyak hingga sekarang omset mulai menurun,karena 

banyaknya daya persaingan dan pengelolaan keuangan yang belum benar dan 

belum sesuai dengan SAK EMKM.Perusahaan ini sudah mulai beroperasi sejak 

tahun 2000, yang mana perusahaan ini beroperasi ditengah perkampungan. Yang 

mana mencari pegawainya sulit dikarenakan pekerjaannya yang dihitung berat dan 

gaji yang tidak begitu besar.  

Maka perusahaan ini menampung semua orang yang ingin bekerja disini tanpa 

syarat dan ketentuan apapun. yang paling utama adalah kekuatan fisik. 

Kebanyakan pegawainya pun orang-orang  yang terbatasnya pendidikan dan 

kemampuan. 

Kebanyakan dalam perusahaan ini yang bekerja adalah seorang wanita karena jika 

penghasilan dari perusahaan ini digunakan untuk penghasilan pokok tanpa ada 

penghasilan sampingan rasanya tidak akan cukup karena melihat biaya sekarang  

yang besar. Dalam penelitian ini, salah satu tujuanya adalah untuk mengetahui 

evaluasi dalam penerapan SAK EMKM. Tepatnya terdapat pada pengambilan 

data pendapatan dan beban karena akun pendapatan dan beban merupakan salah 

satu akun yang memiliki resiko kesalahan dalam penerapannya.   

 

3.2 Jenis Penelitian  

Saat melakukan penelitian dalam rangka penyusunan laporan Tugas Akhir ini 

jenis penelitian yang di gunakan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang 

bersifat deskriptif  . Menurut travers (1978 umar,2014:22) metode deskriptif 

bertujuan untuk mendeskripsikan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat 

riset dilakukan serta memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Proses dan 

makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif kuantitatif. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi
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Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 

dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk 

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan 

pembahasan hasil penelitian. 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.  

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu  

maupun perorangan (Sugiyono, 2008:129) mengatakan Data primer yang 

berhubungan dengan penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 

wawancara dengan pihak ukm seperti perlakuan akuntansi pendapatan dan beban 

yang diterapkan oleh ukm. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam 

bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain (Sugiyono, 

2008:129). Data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini seperti laporan 

keuangan serta buku atau skripsi yang menunjang penelitian ini.   

 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam rangka penelitian untuk menyusun laporan tugas akhir  pengumpulan 

datanya di lakukan dengan cara kualitatif .  Data ini di peroleh melalui cara : 

a) Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data baik secara 

langsung berhadapan dengan yang diwawancarai maupun tidak langsung 

seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada lain kesempatan 

(umar,2014:51). Penelitian ini akan dilakukan pada UKM usaha dagang 

MAJU JAYA. Guna untuk menunjang penelitian maka penulis melakukan 

wawancara atau Tanya jawab langsung dengan pengelola dan pemilik UKM 

usaha dagang MAJU JAYA dan pihak berkepentingan lainnya untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. 

 

b) Observasi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta
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Menurut creswell (2009:267) menyatakan observasi merupakan metode 

pengumpulan data dengan penelitian langsung turun kelapangan untuk 

mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Maka dari itu 

teknik pengumpulan data melalui observasi sangat mendukung peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian ini dengan mengetahui secara langsung kondisi 

dilokasi penelitian. 

 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara 

mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk 

penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik 

analisis mendalam , yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena 

metodologi kulitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan 

sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi 

tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif 

berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif. 

 

3.6 Mekanisme Pembahasan 

a. Meneliti perlakuan akuntansi  pada UKM majujaya. 

b. Menerapkan perlakuan akuntansi dengan SAK EMKM, dengan tahapan 

sebagai berikut: 

1. Menerapkan  pengakuan laporan keuangan pada UKM majujaya 

2. Menerapkan pengukuran laporan keuangan pada UKM maju jaya 

3. Menerapkan penyajian laporan keuangan pada UKM maju jaya 

4. Menerapkan pengungkapan laporan keuangan pada UKM maju jaya 

Menyimpulkan menerapkan perlakuan akuntansi  atas laporan keuangan pada 

UKM maju jaya dengan SAK EMKM 

 

 




