BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif,
Penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2005:6)
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 katakata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.
Penelitian kualitaif menurut Saryono (2010:1) merupakan penelitian yang
digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan
kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan,
diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitaif. Sedangkan menurut
Sugiyono (2011:15), menyimpulkan bahwa metode penelitian kulitatif adalah
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen)
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber
data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan
trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitaif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Kesimpulan atas beberapa pengertian diatas adalah bahwa penelitian
dengan pendekattan kualitatif adalah penelitian ilmiah yang digunakan untuh

62

63

meneliki

kondisi

objek

alamiah

dengan

menjelaskan,

mengambarkan,

mendiskripsikan objek yang diteliti secra terperinci dan menghasilkan penelitian
kualitatif yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.
3.2 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang. Peneliti memilih UIN Maliki Malang karena setiap
lembaga disekitar lingkungan pemerintahan juga harus melaporkan laporan
keuangan sesuai SAP yang berlaku yaitu PP No 71 tahun 2010 tentang Accrual
Bases.
3.3 Subjek Penelitian
Subjek penelitian merupakan informan yaitu orang yang akan memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Untuk mengetahui
bagaimna penerapan PP No. 71 tahun 2010 di Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, maka peneliti tidak terlapas dari pihak-pihak yang akan
menjadi informan dalam penelitian. Pihak-phak tersebut adalah:
1. Kepala bagian keuangan
2. Staf bagian keuangan
3.4 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam peneitian ini adalah data primer.
Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak dalam Melly (2013) Data
primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama.
Selain data primer peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai
pendukung data-data primer dan juga sebagai sumber untuk membantu peneliti
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dalam menganalisis data-data tersebut, serta memberikan informasi lebih dari
penelitian ini. Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak dalam Melly
(2013) Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh
orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sutopo (2006: 9), metode pengumpulan data dalam penelitian
kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu teknik yang
bersifat interaktif dan non-interaktif. Metode interaktif meliputi interview dan
observasi berperan serta, sedangkan metode non-interaktif meliputi observasi tak
berperan serta, tehnik kuesioner,

mencatat dokumen, dan partisipasi tidak

berperan.
Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan
data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil
penelitian.
1) Penelitian Lapangan (field research)
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer, dimana penulis
melakukan peninjauan langsung ke UIN Maliki Malang dengan melakukan:
a. Observasi
Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah
ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau
peristiwa, waktu, perasan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah
untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk
menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan
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untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu
melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.
Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara melihat secara langsung objek penelitian sehingga
dapat mengetahui keadaan sebenarnya. Observasi dilakukan pada aktivitas
dan proses produksi perusahaan.
Manfaat dari observasi ini aantara lain peneliti akan lebih mampu
memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat
diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh, dengan observasi
akan diperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti
menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep
atau

pandangan

sebelumnya.

Pendekatan

induktif

ini

membuka

kemungkinan penemuan atau discovery.
Dari manfaat itulah peneliti menggunakan metode observasi
sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Sehingga penulis
dapat mengetahui dan memahami konteks data dalam keseluruhan situasi
sosial dari data yang diperoleh. serta
b. Wawancara
Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap
informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara
yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.
Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil
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bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang
diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)
wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan
social yang relatif lama (Sutopo 2006: 72).
Jenis interview meliputi interview bebas, interview terpimpin, dan
interview bebas terpimpin (Sugiyono, 2008: 233). Interview bebas, yaitu
pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data
apa yang dikumpulan. Interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan
oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan
terperinci. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview
bebas dan interview terpimpin.
Sehingga penulis Melakukan tanya jawab dengan bagian keuangan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta bagian yang terkait untuk
memperoleh data serta informasi yang diperlukan mengenai penerapan PP
No 71 tahun 2010 pada laporan keuangan Universiras islam Negeri
Maulana malik Ibrahim Malang.
c. Pengumpulan data tertulis
Meminta data berupa data laporan keuangan tahun 2014 yang dikeluarkan
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menjalankan kegiatan
operasionalnya.
2) Penelitian kepustakaan (library research)
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari teori-teori
yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan teori-teori yang didapat dari
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buku-buku pendukung sehingga dapat membantu penulis dari segi teori yang
berhubungan dengan penelitian ini. Agar penelitian ini tidak menyimpang dari
teori-teori yang terdahulu.
3.6 Teknik Analisis Data
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang
bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang
mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik-karakteristik yang khas
dari subjek yang diteliti.

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode
analisis

deskriptif

yaitu

suatu

metode

analisis

yang

terlebih

dahulu

mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya
diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai
keadaan yang diteliti.
Dari beberapa metode yang akan digunakan untuk menganasisis data yang
diperoleh, peneliti akan melakukan beberapa tahapan dalam mengenalisis data
yang dipeoleh yaitu:
1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari informan tentang
penyusunan laporan keuangan Universitas Islam Negeri maulana Malik
Ibrahim malang.
2. Mengkaji dan mengklasifikasikan laporan keuangan (laporan realisasi
anggaran, neraca dan cacatan atas laporan keungan) Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
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3. Menganalisis laporan keuangan (laporan realisasi anggaran, neraca dan
cacatan atas laporan keungan) Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan PP No 71 tahun 2010
4. Menganalisis pengakuan laporan keuangan (pengakuan Aset, Kewajiban,
pendapatan, bedan dan belanja) Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan PP No 71 tahun 2010
5. Menganalisis

pengukuran

laporan

keuangan

(Aset

dan

Kewajiban)

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan PP No 71
tahun 2010
6. Menganalisis Penyajian Laporan keuangan ( Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca dan Catatan atas laporan keuangan Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan PP No 71 tahun 2010.
7. Menginterpretasikan PP No 71 Tahun 2010 pada laporan keuangan (laporan
realisasi anggaran, neraca dan cacatan atas laporan keungan) Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang belum sesuai.
8. Mengambil kesimpulan atas laporan keuangan (laporan realisasi anggaran,
neraca dan cacatan atas laporan keungan) Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang yang telah dibuat apakah sudah sesuai dangan PP No
71 tahun 2010.

