
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data

kuantitatif. Sesuai dengan masalah yang terkait dalam penelitian ini yaitu laporan

keuangan yang belum diterapkan berdasarkan dengan PSAK no 45, jadi penulis

mengambil data kualitatif seperti rekaman, studi pustaka, wawancara dan focus

group discussion, data kuantitatif seperti laporan keuangan penerimaan,

pengeluaran dan realisasi anggaran pada organisasi nirlaba yang berada di Bandar

Lampung.

Jenisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder, data primer yaitu data yang dikumpulkan dari sumber utamanya. Data

skunder yaitu data yang dikumpulkan melalui tangan orang lain, data sekunder

telah tersusun dalam dokumen – dokumen (Hadi, 2005).

3.2 Metode Analisis Data

Metode focus group discussion berhubungan erat dengan alasan atau justifikasi

utama penggunaan FGD itu sendiri sebagai metode pengumpulan data dari suatu

penelitian. Justifikasi utama penggunaan FGD adalah memperoleh data/informasi
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yang kaya akan berbagai pengalaman sosial dari interaksi para individu yang

berada dalam suatu kelompok diskusi.

melakukan eksplorasi suatu isu/fenomena khusus dari diskusi suatu kelompok

individu yang berfokus pada aktivitas bersama diantara para individu yang terlibat

didalamnya untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama (Kitzingger dan

barbour, 1999).

Interaksi sosial sekelompok individu tersebut dapat saling mempengaruhi dan

menghasilkan data atau informasi jika memiliki kesamaan dalam hal, antara lain

memiliki kesamaan karakteristik individu secara umum, kesamaan status sosial,

kesamaan isu atau permasalahan, dan kesamaan relasi atau hubungan secara sosial

(Hollander, 2004).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

deskriptif yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan,

membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan

sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Dalam metode ini

tidak menggunakan teknik analisis statistik untuk mengetahui dan menjawab

permasalahan dan tujuan yang akan dicapai, maka data diperoleh sebagian besar

dari wawancara dan observasi.

penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah penelitian tentang status subjek

penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik atau khas dari

keseluruhan personalita. (Indriantoro dan Supomo, 1999)
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Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam

langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang

mengevaluasi laporan keuangan tahunan organisasi nirlaba di kota Bandar

Lampung sebagai Badan Layanan Umum diawali dengan analisis komparatif

terhadap objek penelitian dengan konsep pembanding dalam hal kebijakan

akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan

dan mengkombinasikan dua unsur, yaitu:

 Peraturan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 45 Organisasi Nirlaba

 Laporan Keuangan organisasi nirlaba di kota Bandar Lampung 2012

3.3 Prosedur Analisis data

Langkah-Langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur analisis data adalah

sebagai berikut:

 Mengidentifikasi format pelaporan yang digunakan

 Mengidentifikasi pengklasifikasian asset bersih

 Mengidentifikasi perubahan kelompok aktiva bersih

 Mengidentifikasi perlakuan terhadap pendapatan

 Mengidentifikasi perlakuan terhadap beban

 Mengidentifikasi perlakuan terhadap keuntungan

 Mengidentifikasi perlakuan terhadap kerugian

 Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban

 Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa

 Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas.
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3.4 Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara

teori dan praktik dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba. Pada

analisis ini dilakukan pembandingan apakah format laporan keuangan telah

disajikan sesuai dengan PSAK No. 45 atau masih perlu dilakukan penyesuaian.

Apabila penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan

dalam PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan benar.

Apabila penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan ketentuan - ketentuan

dalam PSAK No. 45 maka penyajian akun tersebut dikatakan salah dan perlu

dilakukan penyesuaian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara:

1. Metode Wawancara

Wawancara (Interview), adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan

itu. (Moleong, 2000: 150). Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data

primer berupa struktur organisasi, aktivitas oprasional yang sering terjadi

gambaran umum dan kondisi keuangan organisasi nirlaba di Bandar Lampung

umumnya.



37

2. Studi Pustaka

Studi kepustakaan atau studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder

yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai ke

mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, samapai mana

terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang

diperlukan diperoleh (Nazir 2005 : 93). Metode ini digunakan untuk memperoleh

data berupa sejarah perusahaan, bidang usaha perusahaan, termasuk juga laporan

kinerja keuangan organisasi nirlaba di kota Bandar Lampung.

3. Metode focus group discussion

metode pengumpulan data penelitian dengan hasil akhir memberikan data yang

berasal dari hasil interaksi sejumlah partisipan suatu penelitian, seperti umumnya

metode-metode pengumpulan data lainnya. Berbeda dengan metode pengumpul

data lainnya, metode FGD memiliki sejumlah karakteristik, diantaranya,

merupakan metode pengumpul data untuk jenis penelitian kualitatif dan data yang

dihasilkan berasal dari eksplorasi interaksi sosial yang terjadi ketika proses

diskusi yang dilakukan para informan yang terlibat (Lehoux, Poland dan

Daudelin, 2006).Metode ini digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data

primer berupa hasil interaksi sejumlah partisipan suatu penelitian dan untuk

mendapatkan informasi laporan keuangan dari entitas nirlaba tersebut.


