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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1.Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Menurut Denzin 

dan Lincoln (1994) dalam Emzir (2010), mengatakan bahwa pendekatan kualitatif 

adalah pendekatan yang berfokus, melibatkan interpretasi dan melakukan 

pendekatan secara naturalistic (alami). Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mempelajari secara mendalam mengenai 

penyebab utama dalam intensi penggunaan informasi laporan keuangan yang 

dilakukan oleh informan peneliti yaitu, Nine Tails Pet Shop dan UD. Prima Jaya. 

3.2. Subjek dan Objek Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian 

 Subjek dari penelitian ini adalah pemilik dari bisnis keluarga bernama 

Ny.Elsye Hosea sebagai pelaku dan pemilik dari bisnis keluarga Nine Tails Pet 

Shop dan Bp.Kaslun sebagai pelaku dan pemilik bisnis keluarga UD. Prima Jaya 

yang generasi berikutnya sudah mulai masuk ke dalam bisnis dan mempunyai usia 

minimal 10 tahun usaha.  

3.2.2 Objek Penelitian 

 Objek dari penelitian ini adalah keterkaitan dari intensi pemilik bisnis 

keluarga terhadap penggunaan informasi laporan keuangan dalam bisnis keluarga 

dengan Theory of Planned Behaviour.  
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3.2.Narasumber 

Berdasarkan kriteria informan yaitu perusahaan keluarga yang generasi 

selanjutnya sudah masuk kedalam perusahaan dan usia perusahaan minimal 10 

tahun, maka terpilihlah kedua informan sebagai berikut: 

a. Elsye Hosea: Sebagai pelaku dan pemilik dari bisnis keluarga berjenis 

jasa dan retail untuk hewan khususnya anjing. Perusahaan beliau 

bernama Toko Nine Tail Pet Shop. Beliau menjalankan usaha sebagai 

generasi pertama dan anaknya sudah mulai masuk ke dalam perusahaan. 

Bisnis keluarga Ny. Elsye sudah berjalan selama 20 tahun dalam bidang 

dog breeding. 

b. Kaslun: Sebagai pelaku dan pemilik dari bisnis keluarga berjenis jasa 

bernama UD. Prima Jaya. Beliau menjalankan usaha sebagai generasi 

pertama dan anaknya sudah mulai masuk ke dalam bisnis. Bisnis 

keluarga Pak Kaslun sudah berjalan selama 16 tahun dalam bidang 

bengkel bubut dan las. 

3.4. Sumber dan Jenis Data 

3.3.1 Data Primer 

Data primer yang digunakan oleh penulis adalah data yang diperoleh dari 

wawancara terhadap informan sebagai data primer. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan oleh penulis adalah penelitian-penelitian 

terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya oleh orang lain dan survey 
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penggunaan informasi laporan keuangan dalam perusahaan keluarga seperti yang 

tercantum dalam lampiran A.  

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara 

dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. 

1. Wawancara 

Menurut Bungin (2012:133) wawancara adalah proses pengambilan 

data dengan menggunakan cara tanya jawab yang dilakukan secara 

langsung oleh pewawancara dan responden. Peneliti menggunakan 

metode ini karena peneliti ingin menggali pertanyaan secara mendalam 

untuk mendapatkan data-data mengenai intensi pemilik perusahaan 

keluarga tetap mempertahankan penggunaan laporan keuangan. 

2. Studi Pustaka 

Menurut Sugiyono (2014:291) studi pustaka adalah kajian teoritis, 

referensi serta literatur ilmiah lainnya yang mempunyai kaitan dengan 

budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang 

diteliti. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang relevan 

sebelum peneliti memulai penelitian sehingga peneliti dapat 

menemukan data dan informasi yang relevan dengan objek penelitian 

dan menambah pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti.  
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3.6. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan model Miles dan 

Huberman (Sugiyono, 2014:247-253) yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Proses untuk memilah dan membuang data yang tidak diperlukan 

sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan tujuan dari 

penelitian dilakukan. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Proses menyajikan data yang sudah diperoleh menjadi transkrip 

wawancara yang dijabarkan dalam bentuk naratif. 

3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) 

Proses pembuatan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti dan diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahaan 

yang ada. 

3.7. Validilitas dan Reliabilitas 

Menurut Saifuddin Azwar (2014:8-9) uji validitas adalah seberapa besar 

akurasi dari sebuah tes atau skala dalam menjalankan pengukurannya dimana hasil 

ukur yang tepat dapat disebut valid. Hasil data dari wawancara informan akan 

dibuat menjadi transkrip, yang kemudian akan dikonfirmasikan kembali kepada 

narasumber yang bersangkutan. Penelitian ini akan menggunakan metode 

triangulasi untuk uji validitas dan reliabilitas data. Triangulasi akan digunakan 

untuk mengecek dan membandingkan data yang diteliti. Putra (2013:38) 

mengatakan bahwa triangulasi adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk 
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memecahkan masalah dengan menggunakan berbagai sumber data, metode dan 

cara analisis data. Terdapat 4 jenis triangulasi menurut Bungin (2012:264-265), 

yaitu: 

1. Triangulasi kejujuran peneliti 

Triangulasi yang dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan 

kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. 

2. Triangulasi sumber data 

Triangulasi yang dilakukan dengan cara membandingkan data dan 

mengecek kebenaran dari data yang diperoleh melalui waktu dan cara yang 

berbeda dalam metode kualitatif seperti membandingkan hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara, apa yang dikatakan di depan umum dan secara 

pribadi, situasi waktu penelitian dengan situasi sehari-hari, perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat. 

3. Triangulasi metode 

Triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek derajat kepercayaan dari 

penemuan hasil penelitian dengan menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data. 

4. Triangulasi teori 

Triangulasi yang dilakukan dengan cara menguraikan pola, hubungan dan 

menyertakan penjelasan dari hasil analisis untuk mencari penjelasan dari 

teori yang relevan. 

Jenis triangulasi yang akan dipakai oleh penulis adalah triangulasi sumber 

karena penulis akan membandingkan hasil dari wawancara kedua informan dan 
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melihat apakah ada kecocokan satu dengan yang lain. Penelitian yang reliable 

adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian 

tersebut (Sugiyono, 2014:444).  

3.8. Tahapan Penelitian 

 Berikut adalah rincian proses dari tahapan penilitian ini. Analisis data dalam 

penelitian ini bersifat induktif atau dapat diartikan bahwa analisis dilakukan 

berdasarkan dari data yang diperoleh.  

1. Mencari topik yang menarik dan sesuai untuk dibahas dengan masa kini. 

2. Mencari rumusan masalah dan manfaat dari penelitian topik yang akan 

dibahas. 

3. Menetapkan lingkup permasalahan dari topik yang akan dibahas. 

4. Mencari dan membaca jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan topik yang akan dibahas dan mencari kesamaan diantara keduanya. 

5. Membuat kriteria dan mencari data mengenai informan yang cocok untuk 

diwawancarai dan berkaitan dengan topik yang akan dibahas. 

6. Menetapkan sampel informan yang sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditetapkan. 

7. Membuat pedoman wawancara yang akan ditanyakan kepada informan. 

8. Membuat janji dengan informan untuk mengumpulkan data melalui 

wawancara. 

9. Melakukan wawancara terhadap informan untuk mendapatkan data untuk 

penelitian. 
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10. Mempersiapkan data untuk diolah dan dianalisis. Langkah ini melibatkan 

transkrip wawancara, melakukan pemindaian materi, pengetikan data 

lapangan, dan penyusunan data ke dalam jenis yang berbeda tergantung 

pada sumber yang didapat.  

11. Membaca keseluruhan data untuk mendapatkan pendapat dari masing-

masing informan dan mengkonfirmasi pendapat yang sudah didapat melalui 

interpretasi oleh peneliti dengan informan untuk mendapatkan hasil yang 

sesuai dengan pernyataan informan. 

12. Membaca data kembali untuk mengolah dan menyatukan pendapat 

informan dari data yang sudah diperoleh (coding). Coding adalah proses 

pengolahan materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum 

memaknainya. 

13. Membagi data-data yang sudah diperoleh melalui coding untuk 

mendeskripsikan latar, orang-orang dan kategori yang akan dianalisis dan 

menuliskan hasil coding dalam bentuk narasi atau laporan kualitatif. 

14. Membandingkan hasil data yang sudah didapat dalam bentuk coding dengan 

informasi/data yang didapat dari studi pustaka. 

15. Membuat kesimpulan/hasil akhir dari perbandingan data dalam bentuk 

narasi. 

 

 


