
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu dengan cara 

meneliti secara langsung data-data yang berkaitan dengan penelitian ke 

suatu lokasi penelitian yang telah ditentukan. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu 

penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh 

untuk menghasilkan kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi 

tertentu. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, keyakinan, persepsi, dan orang secara individu atau kelompok. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau 

fenomena sebagaimana adanya. Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif 

karena analisis data berupa kata-kata tertulis atau lisan dan 

memperhitungkan pendapat orang lain yang dapat disebut narasumber. 

(Sukmadinata, 2009) 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di usaha kue lam khas Barabai merek Ibu 

Syarifah di Jalan Brigjen H Hasan Baseri Telaga Air Mata Desa Barabai 

Barat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 



Alasan peneliti memilih tempat usaha kue lam merek Ibu Syarifah ini 

karena kue lam merek Ibu Syarifah ini cukup terkenal di Barabai dan usaha 

beliau ini sudah sangat lama berjalan sekitar 40 tahunan, selain hal tersebut 

ada juga permasalahan yang ada di usaha ini yaitu pemilik usaha hanya 

melakukan pencatatan pemasukan yang ada di toko saja sedangkan 

pencatatan yang ada di rumah tidak ada, maka dari itu peneliti tertarik untuk 

meneliti usaha kue lam merek Ibu Syarifah ini dibagian keuangannya. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek merupakan sumber utama data penelitian, yang memiliki 

data tentang variabel-variabel yang diteliti.  Subjek dalam penelitian 

ini adalah usaha kue lam khas Barabai merek Ibu Syarifah. 

2. Objek penelitian 

Objek penelitian adalah sesuatu yang akan dipelajari dengan 

memperoleh data atau tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik 

kesimpulan.  Objek penelitian ini adalah manajemen keuangan usaha 

kue lam khas Barabai merek Ibu Syarifah. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan 

gambaran tentang suatu keadaan.  Informasi yang diperoleh 

memberikan informasi, gambaran, atau fakta mengenai suatu masalah 

dalam bentuk huruf atau angka. Data adalah sesuatu yang 



dikumpulkan oleh peneliti berupa fakta empiris yang digunakan untuk 

memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.  Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 

data primer. (Siyoto dan Sodiq, 2015) 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

orang atau informan yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk menggali 

informasi dan memperoleh data yang relevan dengan masalah 

penelitian.  Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat 

pengumpulan data secara langsung pada subjek sebagai sumber 

informasi yang dicari.  Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

melalui wawancara dan studi dokumen. 

2. Sumber data 

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.  

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan.  Informan adalah 

pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait dengan masalah 

yang diteliti. Informan dalam hal ini adalah pemilik usaha kue lam 

khas Barabai merek Ibu Syarifah yaitu Ibu Zainab beserta 

karyawannya. 

E. Metode pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk pengumpulan data 

adalah sebagai berikut: 

 



1. Wawancara 

Wawancara adalah mengajukan pertanyaan terbuka secara 

langsung kepada informan tentang penelitian ini, guna memperoleh 

data yang dibutuhkan untuk penelitian. Wawancara adalah teknik 

pengumpulan data dengan metode survei yang menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. 

(Indriantoro, 1999, hal. 152) 

Adapun wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan 

informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan.  Wawancara ini 

dilakukan kepada pemilik usaha kue lam merek Ibu Syarifah yaitu Ibu 

Zainab dan karyawannya. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah semua data yang berhubungan dengan 

penelitian untuk melengkapi data penelitian. Dokumen yang diperoleh 

dari responden berupa laporan keuangan dan dokumen dari informan 

jika ada yang diperlukan. 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa 

pencatatan pemasukan keuangan yang ada di toko. Teknik 

dokumentasi bertujuan agar hasil penelitian lebih kredibel (dapat 

dipercaya) yang didukung dengan foto atau dokumen lainnya. 

F. Teknik Pengolahan Data 

Tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut: 

 



1. Editing 

Mengedit atau editing adalah peneliti meneliti dan mengkaji 

kembali data-data yang telah terkumpul untuk lebih mengetahui 

kejelasan dan kesempurnaan penelitian tersebut guna untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. 

2. Kategorisasi 

Kategorisasi adalah penyusunan data yang sudah diperoleh 

berdasarkan jenis dan masalahnya, sehingga dapat disusun secara 

sistematis dan mudah untuk dipahami. 

3. Deskripsi 

Deskripsi adalah mendeskripsikan data dan menyusun kembali 

data yang telah terkumpul dalam deskripsi yang sistematis. 

G. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara 

sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.  

Kesimpulan yang diberikan selalu jelas atas dasar faktual sehingga segala 

sesuatunya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh 

dan dapat ditarik kesimpulan mengenai manajemen keuangan kue lam khas 

Barabai produksi Ibu Syarifah. 

H. Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini tersusun dengan rapi dan sistematis, maka 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 



Pada tahap ini peneliti terlebih dahulu mempelajari masalah yang akan 

diteliti, hasil tersebut dituangkan dalam penelitian yang membahas suatu 

masalah bagaimana manajemen keuangan usaha kue lam khas barabai 

produksi Ibu Syarifah. 

1. Tahap Kerja Lapangan (Pengumpulan Data) 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang diperlukan 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah 

ditentukan. 

2. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data 

Pada tahap ini peneliti secara intensif mengolah data yang 

diperoleh dengan menggunakan editing, kategorisasi, dan deskripsi 

yang semuanya dituangkan dalam laporan penelitian. 

3. Tahapan Penyusunan 

Pada tahap ini peneliti menyusun secara sistematis data yang 

sudah didapat berdasarkan sistematika penulisan. 

  


