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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana 

dilakukan dengan cara data yang diperoleh, dijelaskan, dan kemudian 

disusun sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan menghasilkan 

laporan keuangan yang baik sebagai bahan pertimbangan perusahaan 

dalam penyajian laporan keuangan menggunakan Ms. Excel 

berdasarkan SAK EMKM. 

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

jenis pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus yaitu 

menyelidiki, memahami, dan meneliti suatu masalah yang terjadi. 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai 

informasi yang akan diolah dan menghasilkan suatu solusi, sehingga 

masalah akan dapat terselesaikan. 

Penelitian kualitatif studi kasus yang digunakan dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mendalam 

mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis Ms. Excel yang 

sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan 

Menengah yang ditinjau dari laporan keuangan yang dibuat oleh CV 

Kanthi Harum Surabaya. 

3.2. Objek Penelitian dan Jenis Data 

1.2.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah CV. Kanthi Harum yaitu sebuah 

perusahaan industri rumahan pembuatan keperluan kebersihan yang 

beralamatkan di Jl. Sidotopo Wetan Indah II/21, Surabaya. 
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1.2.2 Penelitian ini menggunakan jenis data, yaitu : 

1.2.2.1 Data primer 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan informasi dari hasil wawancara peneliti dengan staff 

Accounting yang berhubungan dengan penyusunan laporan 

keuangan pada CV. Kanthi Harum. 

1.2.2.2 Data Sekunder 

 Menurut Sunyoto (2013:21) Data sekunder adalah data 

yang bersumber dari jurnal-jurnal, bentuk nota, gambaran umum 

perusahaan yang berbentuk dokumen dan data dari sumner lainnya 

yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari 

buku-buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data 

yang digunakan yaitu laporan pembukuan dan informasi yang 

berkaitan dengan aktivitas UMKM khususnya. 

1.3 Metode Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara : 

1.3.1 Metode survei 

Metode survei adalah metode pengumpulan data primer 

yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode survei 

yang digunakan penulis dalam penelitian adalah dengan 

wawancara. 

Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan 

secara lisan maupun dengan menggunakan daftar pertanyaan yang 

berhubungan dengan Penyusunan Laporan Keuangan pada CV. 
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Khanti Harum. Apabila dalam pertanyaan yang berhubungan 

dengan laporan keuangan yang diajukan ada hal yang kurang 

dimengerti oleh peneliti, maka peneliti akan meminta penjelasan. 

1.3.2 Metode dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu dan 

dapat berupa gambar, tulisan, karya-karya monumental dari objek 

penelitian (Sugiyono, 2016). Data ini diperoleh dengan 

mengumpulkan data-data dan mengkopi bahan-bahan yang 

dibutuhkan, terutama : data mengenai catatan keluar masuknya 

kas, laporan laba rugi sederhana  di CV. Khanti Harum.  

3.3.3 Metode Penelusuran Data Online 

Adalah tata cara melakukan penelusuran data melalui media 

online seperti internet, sehingga memungkinkan peneliti dapat 

memanfaatkan data-informasi online yang berupa informasi teori, 

secepat atau semudah mungkin, dan dapat dipertanggung jawabkan 

secara akademis. Dari uraian di atas peneliti menggunakan media 

online untuk memperoleh data berupa jurnal yang berkaitan dengan 

penelitian.  

 

3.4 Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data 

kualitatif studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti memberi gambaran 

mendalam mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis Ms. Excel yang 

sesuai SAK EMKM di CV Kanthi Harum Surabaya. Data yang diperoleh 

peneliti dari wawancara dan dokumentasi dan penelusuran data online yang 

akan dijelaskan dan dideskripsikan secara menyeluruh. Ada tiga teknik 

analisisi data kualitatif yang digunakan penelitian ini adalah :  
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3.4.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

dapat diambil (Sugiono, 2016). 

Reduksi data digunakan karena inti kumpulan data yang 

didapat akan mempermudah hasil dalam menemukan jawaban dari 

penelitian, sehingga seluruh data akan dipertimbangkan dan diolah 

untuk mencapai inti dari data yang didapat. 

3.4.2 Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis 

data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan 

informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya 

penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini 

berupa teks hasil wawancara dengan informan di lapangan.  

3.4.3 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik 

analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis 

yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Proses ini 

berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. 
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