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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pada pendekatan kualitatif menurut Moleong (2007:11) mengemukakan 

bahwa penelitian deskriptif  menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang 

terjadi.  

Seperti yang dikemukakan Sugiyono bahwa metode penelitian kualitatif itu: 

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti 

adalah instrumen kunci. 

2. Penelitian kualitatif  lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada proses daripada produk atau 

outcome. 

4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati). 

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman 

yang sifatnya umum terhadap kenyataan social dari persfektif partisipan (Hadjar 

dalam Barsowi dan Suwandi, 2008:23). Berdasarkan analisis tersebut kemudian 

ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang 
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kenyataan-kenyataan. Sehingga dalam penelitian di Alfiaderma Aesthetic Clinic 

ini diharapkan mampu untuk membuat hipotesisi dengan adanya fokus penelitian 

dan ditarik kesimpulan. 

3.2 Setting Penelitian  

Setting Penelitian Kualitatif 

 

 

 Gambar 1.3 Setting Penelitian Kualitatif Jonassen (2004: 152)  

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan 

tentang suatu fakta atau pendapat. Seperti yang dijelaskan oleh Arikunto 

(2006:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. 

Subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digunakan untuk 

mengungkap fakta – fakta dilapangan. Dalam penelitian ini subjek penelitian 

dilakukan dengan cara purposive sampling. Menurut Arikunto (2006) 

pengertiannya adalah: teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan 
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random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan 

yang berfokus pada tujuan tertentu. Karena ini membahas mengenai laporan 

keuangan pada usaha kecil menengah klinik kecantikan maka peneliti menetapkan 

kriteria khusus sebagai syarat populasi yaitu manajer atau pemilik usaha dari 

klinik kecantikan ini, yang mencatat dan mengatur segala pemasukan dan 

pengeluaran.  

Manajer sekaligus sebagai pemilik dari klinik kecantikan ini mengatakan 

bahwa laporan keuangan yang dimiliki masih sederhana, karena kurangnya 

pemahaman akan standar akuntansi untuk pencatatan laporan keuangan dan juga 

pengawasan dari pihak luar. Alfiaderma masih menggunakan laporan secara 

manual atau tradisional dalam melakukan usahanya namun laporan keuangan 

yang sederhana bisa dibuat lebih cepat. Laporan keuangan yang dibuat sesuai 

dengan Standar Akuntansi Keuangan akan memberikan dampak bagi usahanya 

salah satunya yaitu dapat mendapatkan pinjaman modal dari bank, pemerintah, 

dan lain lain.Namun disisi lain jika Standar akuntansi keuangan tidak 

terealisasikan dengan baik bisa saja Standar akutansi keuangan menjadikan klinik 

kecantikan ini dalam kondisi bisnis yang tidak sehat dan bisa dikatakan  

mengalami kerugian.  

Pemilik usaha mengetahui dan mengatur berbagai jenis pengeluaran dan 

pemasukan, yang mengetahui seluk beluk keuangan usaha, dan mengetahui 

kesehatan usahanya. Di klinik kecantikan Alfiaderma ini yang melakukan 

pembukuan keuangan mengatakan bahwa ada kendala dan faktor mengapa dalam 

pencatatan laporan keuangan masih menggunakan cara manual atau sederhana. 

Kurangnya pemahaman, pengetahuan dan wawasan mengenai pentingya 
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pencatatan laporan keuangan. Manajer atau pemilik ditetapkan sebagai kriteria 

khusus alasannya karena mereka yang bertanggung jawab dan ikut andil dalam 

pembuatan laporan keuangan. 

3.4 Sumber Dan Jenis Data 

Arikunto (2006:224) menyatakan bahwa, sumber data adalah subjek darimana 

data dapat diperoleh dan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi 

sumber data, peneliti telah menggunakan rumus 3P, yaitu: 

a. Person(orang), merupakan tempat dimana peneliti bertanya mengenai 

variabel yang diteliti. 

b. Paper(kertas), adalah tempat peneliti membaca dan mempelajari segala 

sesuatu yang berhubungan dengan penelitian, seperti arsip, angka, gambar, 

dokumen-dokumen, simbol-simbol, dan lain sebagainya. 

c. Place(tempat), yaitu tempat berlangsungnya kegiatan yang berhubungan 

dengan penelitian. 

Menurut Lofland dalam Moleong (2007:165), sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan 

melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. Untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini 

ditentukan secara purposive atau sengaja dimana informan telah ditetapkan 

sebelumnya. Informan merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami 

proses pelaksanaan dan perumusan program dilokasi penelitian. Pada penelitan 

yang dilakukan di Alfiaderma Aesthetic Clinic ini peneliti mengambil atau 

bertanya kepada manajer klinik kecantikan ini, hal ini merupakan person dalam 

sumber data. Yang kedua yaitu kertas, peneliti menggunakan alat bantu kertas 
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untuk mencatat semua hasil dari pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti kepada 

narasumber. Yang ketiga yaitu tempat, tempat ini merupakan suatu tempat untuk 

berlangsungnya kegiatan penelitian. 

Jenis Data , data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari 

data primer.Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik 

melalui wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer 

dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap pengusaha skala mikro, 

kecil dan menengah. Sehingga memperoleh data primer yaitu laporan keuangan 

yang dilakukan secara manual atau laporan keuangan yang tradisional dan belum 

sesuai dengan standar. Dari fenomena atau peristiwa yang dialami oleh klinik 

kecantikan ini dengan adanya pencatatan laporan keuangan yang sederhana ini 

mampu menciptakan bisnis yang bertahan dipersaingan pasar dan membuat 

usahanya berkembang. 

3.5 Teknik Pengambilan Data 

Sugiyono (2007:209) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, 

maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara tidak 

terstruktur, kemudian jika wawancara sudah dilakukan maka peneliti akan 

menyusun hasil wawancara dan menjadikan wawancara terstruktur.  

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, wawancara ini termasuk 

wawancara terbuka peneliti menemukan bahwa dalam bisnis yang dilakukan oleh 

klinik kecantikan ini masih dianggap awal karena masih berdiri sejak tahun 2017 

hingga saat ini. Bisnis yang berdiri kurang lebih 4 tahun dan ini masih 

menggunakan cara atau metode manual dalam melakukan pencatatan laporan 

keuangan. Menurut pemilik klinik kecantikan ini laporan keuangan sangatlah 
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penting karena untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan 

oleh klinik kecantikan ini. Dengan adanya pencatatan laporan keuangan bisa 

membantu atau mempermudah pemilik usaha dalam menjalankan usahannya.  

Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa klinik kecantikan ini 

masih menggunakan pencatatan laporan keuangan tradisional , yang pertama 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan sebuah faktor dari 

dalam perusahaan atau bisnis yang mempengaruhi implmentasi dari pencatatan 

keuangan, faktor internal yang menyebabkan tidak terlaksananya penerapan 

Standar akuntansi keuangan salah satunya yaitu pemilik klinik kecantikan merasa 

belum professional untuk membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi.  

Pemilik kurang disiplin dan rajin dalam pelaksanaan pembukuan akuntansi 

usahanya ini dikarenakan waktu yang ada sudah tersita untuk pekerjaan, sehingga 

sulit sekali menyisihkan waktu untuk menyusun sistem pembukuan akuntansi. 

Kedua yaitu tentang pandangan  pemilik usaha bahwa kegiatan pencatatan 

tlaporan keuangan yang  dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan 

perhitungan dan transparansi dalam menentukan besarnya bonus kepada pegawai, 

dan diskon pada hari hari tertentu. 

 Ini sesuai dengan teori perilaku beralasan (theory of reasond action) Icek 

Ajzen dan Martin Fishbein pada tahun 1980. Teori ini menyatakan bahwa 

seseorang atau individu akan memanfaatkan sisten informasi dengan alasan 

bahwa sistem informasi tersebut akan memberi manfaat atau kegunaan bagi 

dirinya. Melihat dari kenyataan dilapangan terkait dengan penerapan Standar 

akuntansi keuangan sehingga dapat dikatakan bahwa Pelaku UMKM akan 

memanfaatkan atau mengimplementasikan pencatatan keuangan berdasarkan 
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Standar Akntansi keuangan  apabila pencatatan tersebut akan memberi manfaat 

atau kegunaan bagi dirinya dan perusahaannya.  

Faktor eksternal yang menyebabkan klinik kecantikan Alfiaderma masih 

menggunakan pencatatan laporan keuangan tradisional adalah  karena tidak 

adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan 

keuangan UMKM terutama dari pihak pemerintah, lembaga lembaga terkait dan 

regulator. Padahal kepedulian terhadap pengembangan UMKM sudah semestinya 

menjadi tanggung jawab semua pihak sesuai dengan bidang yang digelutinya. 

Sejalan dengan hal tersebut, Raharjo (1993) dalam Auliyah (2012) menyatakan 

tidak adanya regulasi yang mewajibkan penyunan laporan keuangan bagi UMKM 

mengakibatkan rendahnya penyusunan  laporan keuangan. Jadi perhatian dari 

pihak regulator terkait dengan peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan 

keuangan bagi UMKM sangat diperlukan. Disini salah satunya yaitu phak 

perbankan, piak perbankan merupakan salah satu pihak ketiga yang berhubungan 

secara langsung dengan permodalan dalam UMKM. Dalam memberikan 

pinjamannya kepada UMKM pihak perbankan selalu memperhatikan apakah 

aspek kelayakan suatu kegiatan usaha itu mampu menerima permodalan dari piak 

perbankan, aspek legalitas, serta adanya jaminan baik fisik maupun non fisik 

sebagai faktor pengaman. Untuk mengetahui kondisi keuangan calon debitur, 

maka pihak perbankan memerlukan laporan keuangan.  

Sehingga untuk mengetahui kondisi kesehatan perusahaan utamanya yang 

mencakup kondisi likuiditas, kecukupan modal, porsi hutang, profitabilitas. Pihak 

perbankan memerlukan adanya laporan keuangan untuk memperkirakan volume 

usaha calon debitur yang ditunjukkan dengan besarnya aset dan penjualan. Serta 
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dengan adanya laporan keuangan pihak perbankan dapat  mengestimasi jumlah 

beban pinjaman yang dapat ditanggung oleh calon debitur. Dan permasalahan 

yang serng dihadapi oleh UMKM yaitu salah satunya tidak tersedianya laporan 

keuangan yang memadai untuk dapat dianalisa oleh pihak perbankan. Sehingga 

pihak perbankan kesulitan dan nantinya bisa dikatakan sebagai kredit macet. Oleh 

karena itu laporan keuangan seharusnya bisa dilakukan sesuai dengan standar 

supaya tidak ada pihak yang merasa dipersulit atau dirugikan ketika ingin 

melakukan hal hal yang berbau dengan permodalan,hukum,investasi, dan lain 

lain.  

a. Wawancara bebas atau tidak terstruktur berisi tentang pertanyaan mengenai 

laporan keuangan perusahaan atau pengusaha umkm, mencari informasi 

mengenai apa saja asset yang dimiliki, berapa modal yang dibutuhkan, 

pendapatan yang diterima, dan biaya apa saja yang dibutuhkan dalam 

operasional usaha. Dan juga wawancara ini bisa berisi hal hal yang tidak 

termasuk dalam penelitian karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi 

narasumber. Alfiaderma Aesthetic Clinik memiliki laporan keuangan yang 

dibuat secara manual atau masih sederhana, sehingga apakah dalam 

menjalankan usahanya klinik kecantikan ini bisa mengatur dan mengelola 

usahanya dengan sangat baik.  

Alfiaderma memiliki asset berupa gedung,tanah,banggunan,dan 

peralatan untuk kecantikan. Modal untuk mendirikan klinik merupakan modal 

sendiri kurang lebih  Rp150.000.000 hingga Rp300.000.000 dan memilih 

mendirikan klinik kecantikan dekat dengan jalan raya karena alasan mudah 

dilihat oleh banyak orang, dan biaya yang digunakan dalam usahanya yaitu 
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meliputi biaya operasional usaha, Alifiaderma Aesthetic Clinic sehari bisa 

mendapatkan pelanggan hingga 20 orang jika itu ada promo dan ada Dokter, 

dan ada pelangan 10 orang atau lebih tergantung dari jam kerjanya, treatment 

yang sering dilakukan oleh pelanggan yaitu PRP/Dermapen. Sehingga 

pendapatan perhari bisa dikatakan tidak menentu sekitar kurang lebih   Rp 

1.500.000 , dan sebulan sekitar Rp 39.000.000 bisa lebih tergantung dari 

banyak pelangan setiap harinya karena pada hari minggu klinik tutup, dan 

belum dikurangi oleh gaji karyawan, listrik, air, pajak bangunan, dan 

penyusutan perlatan kecantikan.  

b. Setelah wawancara tidak terstruktur maka peneliti melakukan wawancara 

terstruktur, wawancara terstuktur lebih sistematis dan merupakan hasil dari 

wawancara tidak terstruktur.  

a) Reduksi Data  

Indikator atau sub tema dari reduksi data yaitu berupa asset, modal, 

pendapatan , dan biaya merupakan unsur dalam laporan keuangan. 

Kegunaan dari laporan keuangan yaitu untuk mengetahui apa saja 

asset, modal, dan biaya yang dimiliki untuk membangun sebuah 

usaha, berapa pendapatan yang dihasilkan dari sebuah usaha yang 

dibangun dengan susah payah. 

b) Display Data 

Display datanya yaitu mengelompokkan sub tema dengan mencatat 

dan mengetahui apa saja asset, modal, biaya dan pendapatan yang 

dimiliki akan membantu dan mempermudah dalam pelaporan laporan 
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keuangan, meskipun dalam pencatatannya yang sederhana dapat 

membantu keberlangsungan usaha.  

c) Veryfikasi Data 

Menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar bertujuan 

untuk memberikan kemudahan bagi investor dan kreditor untuk 

melakukan pemberian pinjaman modal atau pembiayaan dan juga 

mempermudah dalam pembacaan laporan keuangan bagi pemilik 

maupun pihak lain yang berkepentingan.  Namun disini tergantung 

dari usahanya masing masing apakah usaha klinik kecantikan 

Alfiaderma jika laporan keuangan sesuai dengan Standar mampu 

membuat bisnisnya semakin berkembang atau menjadikan bisnisnya 

dalam kondisi yang merugikan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan data deskriptif dari status, 

keadaan, sikap, hubungan atau sistem pemikiran suatu masalah yang menjadi 

objek penelitian. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian 

ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan 

menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Untuk 

menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-

data yang diperoleh merupakan kumpulan keterangan-keterangan. Proses analisis 

data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, 

yaitu melalui wawancara. Setelah wawancara sudah dilakukan maka peneliti 

menunjuk satu orang untuk expert judgment (penilaian ahli) atau sebagai validator 

untuk menguji apakah data tersebut bisa dikatakan valid atau tidak. 
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Dalam menganalisis data kualitatif yaitu antara lain : 

1.  Reduction Data (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. 

Reduksi data dalam penelitian ini yaitu bahwa klinik kecantikan ini 

mampu mempertahankan bisnisnya meskipun dalam pencatatan laporan 

keuangannnya masih menggunakan metode atau cara manual. Tidak hanya itu 

pentingnya pencatatan laporan keuangan, wawasan dan pengetahuan, pencatatan 

secara manual.Menggetahui seberapa pentingnya laporan keuangan bagi pelaku 

usaha.Kemudian tetap bisa mempertahankan pelanggannya dengan terus menerus 

berinovasi. Melakukan pelayanan yang memuaskan supaya memiliki pelanggan 

yang loyal dan memiliki pelanggan yang setia. Menciptakan suasana yang 

nyaman sehingga membuat pelanggan tertarik dan mau mencoba treatment yang 

ada di klinik kecantikan ini.  

2. Display Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang 

dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif. 

 Dari hasil wawancara didapatkan pernyataan pentingnya laporan keuangan 

bagi suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Namun, ada beberapa hal 

yang mempengaruhi mengapa pencatatan laporan keuangan dalam UMKM masih 

menggunakan cara manual, hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor mulai 

dari faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal perusahaan. 
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 Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pencatatan laporan keuangan 

yang dilakukan secara manual juga dapat mengembangkan usaha dan 

mepertahankan usaha agar tetap bertahan dalam persaingan, buktinya yaitu 

meskipun klinik kecantikan ini menggunakan pencatatan laporan keuangan secara 

manual namun klinik ini mampu memberikan bonus kepada para pegawainya dan 

juga memberikan diskon diskon pada hari tertentu untuk para pelanggannya. 

Sehingga klinik kecantikan ini dapat dikatakan sebagai usaha yang dikatakan baik 

untuk saat ini dan jangka panjang.Klinik kecantikan Alfiaderma Aesthetic Clinic 

ini juga mengutamakn kepuasan bagi para pelanggannya. Sehingga pelanggan 

merasa diperhatikan akan kebutuhannya dan juga bisa menjadikan mereka 

pelanggan yang loyal dan setia. 

3. Veryfikasi Data  (Penarikan Kesimpulan) 

Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang 

proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari 

rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara. 

 Dari hasil wawancara bisa ditarik kesimpulan bahwa pencatatan laporan 

keuangan berpengaruh terhadap keberlangsungan sebuah usaha. Dengan 

mempertahankan pelanggan lama dan untuk mendapatkan pelanggan baru klinik 

kecantikan ini mempunyai ide ide untuk membuat para pelanggannya merasa puas 

dan nyaman, sehingga mereka tetap bisa untuk mengembangkan usahanya. Klinik 

kecantikan ini juga sanggat mengerti tentang kebutuhan para pelanggannya 

sehingga tidak heran jika klinik kecantikan ini mempunya banyak pelanggan yang 

setia dan loyal.  
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Berikut adalah gambar dari analisis data dan model interaktif menurut Miles dan 

Huberman dalam Sugiyono (2007:189) :    

 

Gambar 1.4 analisis data dan model interaktif menurut Miles dan Huberman 

dalam Sugiyono (2007:189) 

Gambar diatas mengenai komponen analisis data model Miles dan 

Huberman diatas menjelaskan bahwa, dalam melakukan analisis data kualitatif 

dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. proses yang 

bersamaan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

3.7 Keabsahan Data 

Member check adalah proses peneliti mengajukan pertanyaan pada satu atau lebih 

partisipan untuk tujuan seperti yang telah dijelaskan di atas. Aktivitas ini juga 

dilakukan untuk mengambil temuan kembali pada partisipan dan menanyakan 

pada mereka baik lisan maupun tertulis tentang keakuratan laporan penelitian. 

Peneliti menggunakan member check dengan cara pengecekan data yang 

diperoleh peneliti kepada pemberi data. Indikasi dan tema dari wawancara bebas 

dan wawancara terstruktur yaitu tentang laporan keuangan yang memiliki 

komponen asset, modal, biaya, dan pendapatan yang sangat penting dalam laporan 
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keuangan, dengan adanya laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar 

dapat membantu keberlangsungan usaha jangka panjang.  Dari data yang 

ditangkap oleh peneliti memiliki kesamaan data yang disetujui atau disepakati 

oleh pemberi data sehingga data tersebut dapat dikatakan valid, dan dengan 

adanya informan yang berbeda ini  dengan mengecek kesamaan data yang berbeda 

informan memiliki kesamaan dalam menjawab pertanyaan dari peneliti maka bisa 

dikatakan bahwa data yang dimiliki oleh peneliti sudah jelas.   

 

 


