BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yaitu pada KUD Bendosari yang terletak di Kecamatan
Kepanjen Kidul Kota Blitar.
3.2 Jenis Penelitian dan Pendekatan
Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian

yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang yang dialami oleh subjek
penelitian secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada
suatu konteks, khususnya yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah
(Moleong 2006:6)
Dalam penelitian ini penulis memilih jenis penelitian studi kasus, yaitu
mendriskripsikan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan sesuai keadaan yang
sebenarnya dari suatu obyek penelitian pada saat penelitian berlangsung pada Januari
2015 .(Sugiono, 2011:8). Adapun data yang di analisis pada penelitian ini adalah laporan
keuangan KUD Bendosari.

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian
3.3.1 Subyek Penelitian

Subyek Penelitian yang di ambil oleh penulis adalah penerapan SAK ETAP.
3.3.2 Obyek Penelitian
Obyek penelitian adalah laporan keungan KUD Bendosari. KUD Bendosari
merupakan koprasi susu yang menjadi pemasok Nestle. Koperasi ini berperan sebagai
pengepul susu masyarakat kecamatan kepanjen kidul dan sekitarnya. Penelitian di
fokuskan pada pengakuan,pengukuran,penyajian,dan pengungkapan pada

laporan

keuangannya.

1.4 Jenis dan Sumber Data
Sugiyono (2011:137) mengemukakan bahwa sumber data antara lain yaitu:
a. Data Primer
Data Primer merupakan data lapangan yang di peroleh langsung dari orang
atau pelaku yang menjadi subyek dalam penelitian ini melalui hasil wawancara
dan observasi. Data primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah hasil
wawancara yang di lakukan kepada pencatan keuangan KUD Bendosari ibu
Ross.
b. Data Sekunder
Data yang diperoleh dari pihak ketiga, yaitu dari kepustakaan dengan
mempelajari literatur-literatur, bacaan-bacaan dan buku yang berhubungan
dengan permasalahan yang dibahas serta sumber-sumber yang mendukung. Di
antaranya adalah: Jurnal,skripsi, laporan keuangan dan tesis yang berkaitan
dengan penerapan SAK ETAP.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan tahap pengumpulan data yaitu :
1. Survey Pendahuluan
Penulis melakukan survey pendahuluan dengan cara mendatangi koperasi yang
merupakan objek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan
gambaran umum dan khusus koperasi yang bersangkutan.
2. Survey lapangan
Penelitian secara langsung terhadap objek dengan menggunakan beberapa
teknik yaitu :
a. Wawancara : yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan Tanya jawab
dengan narasumber yang bersangkutan. Dalam penelitian ini narasubernya
ialah ibu Ross selaku pencatat keuangan KUD Bendosari.
b. Dokumentasi : yaitu dengan cara mempelajari catatan dan buku-buku
yang terdapat dalam koperasi yang bersangkutan untuk mendapatkan data
yang berhubungan dengan penelitian.
c. Waktu penelitian yang di butuhkan untuk mengerjakan penelitian ini
adalah selama tiga bulan.
3. Studi Pustaka
Penulis melakukan penelitian pustaka dengan membaca dan mempelajari teori
dan konsep yang relevan, dimana akan digunakan sebagai pedoman untuk
pemecahan masalah
3.6 Analisis data
Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan
rumus atau aturan-aturan yang sesuai dengan pendekatan penelitian. Analisis data ini

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa penerapan SAK ETAP pada KUD
BENDOSARI. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Menginventaris laporan keuangan yang telah disajikan oleh KUD
BENDOSARI.

Penulis akan melakukan survey pendahuluan yakni

melihat laporan keuangan KUD BENDOSARI
2. Mempelajari penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan.
Penulis akan membandingkan laporan keuangan KUD BENDOSARI
dengan SAK ETAP
3. Penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan KUD
BENDOSARI. Penulis akan melakukan survey lapangan berkaitan dengan
penyajian laporan keuangan pada KUD semen.

