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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah UMKM batik (toko batik) yang 

berada di Kampung Batik Semarang. Penelitian ini berlokasi di Kampung 

Batik Semarang.  

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari kelompok orang, kejadian, atau 

minat yang ingin diteliti (Sekaran, 2006). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) batik yang 

berada di kawasan Kampung Batik Semarang yang masih aktif hingga saat 

ini. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, berikut adalah populasi dalam 

penelitian ini. 

Tabel 3.2.1. 

Populasi UMKM batik di Kampung Batik Semarang 

No. Nama UMKM 

1. Ngesti Pandawa 2 

2. Batik Handayani 

3. Rusyda Batik Semarangan 

4. BatikTemawon 

5. Batik Balqis 

6. Omah Batik Ngesti Pandowo 

7. Rumah Batik Kurnia 

8. Batik Nurayumi 

9. Batik Arjuna 

10. Cinta Batik Semarangan 
                    

     Sumber : data primer tahun 2017 
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Sampel dalam penelitian menggunakan metode sensus di mana semua 

anggota populasi diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut maka 

daftar UMKM yang akan diteliti adalah sebagai berikut.  

Tabel 3.2.2. 

UMKM yang diteliti 

 

No Nama UMKM Alamat 

1. Ngesti Pandawa 2 Kampung Batik Gedong 

2. Batik Handayani 
Jalan Krajan No. 699, 

Bubakan, Semarang 

3. Rusyda Batik Semarangan 
Jalan Batik Gedong, 

Kampung Batik 

4. Batik Temawon 
Kampung Batik Gedong 

No. 439 

5. Batik Balqis 
Kampung Batik Gedong 

No. 434 

6. Omah Batik Ngesti Pandowo 
Kampung Batik Gedong 

No. 429 

7. Rumah Batik Kurnia 
Jalan Kampung Batik 

Gedong  

8. Batik Nurayumi Jalan Batik Gedong 

9. Batik Arjuna 
Jalan Kampung Batik 

Gedong No. 418 

10. Cinta Batik Semarangan 
Kampung Batik Gedong, 

Bubakan Semarang 
 

          Sumber : data primer tahun 2017 

3.3. Metode Pengambilan Data 

3.3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana 

peneliti ingin mengetahui manajemen arus kas (cash flow) yang dilakukan 

oleh UMKM, khususnya UMKM batik di Kampung Batik Semarang, 

apakah sudah melakukan manajemen arus kas (cash flow) dan apakah sudah 
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diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen arus kas (cash 

flow). Jadi penelitian kualitatif ini hanya berusaha untuk menggambarkan 

permasalahan manajemen arus kas (cash flow) dalam UMKM saja.  

3.3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh 

langsung dari sumber asli pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan 

tujuan penelitian (Sekaran, 2006:60). Data diperoleh langsung dari UMKM 

batik yang berada di Kampung Batik melalui tanya jawab langsung 

(wawancara) dengan menggunakan pertanyaan terbuka sebagai panduan. 

Responden yang akan menjadi narasumber tersebut adalah para pemilik 

UMKM batik yang berada di Kawasan Kampung Batik Semarang yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini. 

3.3.3. Teknik Pengambilan Data 

Agar penelitian dapat berhasil, maka pengumpulan data merupakan 

salah satu hal yang penting. Terdapat tiga cara pengumpulan data yaitu 

dengan melakukan wawancara (tatap muka, menggunakan komputer, 

telepon, atau media elektronik), memberikan kuesioner (diserahkan 

langsung, dikirim via email atau secara elektronik), dan melakukan 

observasi (peristiwa yang terjadi, rekaman audio, dan lainnya) (Sekaran, 

2006:66). Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data. 

Oleh karena itu pengambilan data akan dilakukan dengan cara sebagai 

berikut. 
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1. Wawancara 

Peneliti akan melakukan tanya jawab dengan bertatap muka langsung 

kepada responden pelaku UMKM dengan mengacu pada pertanyaan 

terbuka yang telah dipersiapkan yang mengenai manajemen arus kas 

(cash flow) yang mereka lakukan dalam UMKM.  

2. Observasi  

Selain wawancara peneliti akan melakukan observasi ke lapangan 

selama penelitian berlangsung untuk mengamati lebih dekat 

fenomena yang diteliti guna memperdalam data yang diperoleh 

sebelumnya melalui wawancara.  

3.4. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Dalam analisis data kualitatif terdapat tiga jalur untuk 

mendapatkan data yang valid (Miles dan Huberman, 1992) dalam (Agusta, 

2003). Ketiga jalur tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

3.4.1. Reduksi Data 

Reduksi adalah sebuah proses penajaman, penggolongan, 

pengarahan, pembuangan yang tidak perlu, dan pengorganisasian data 

sedemikian rupa sehingga tercapai kesimpulan akhir.  Reduksi data akan 

terus dilakukan selama penelitian berlangsung. Data yang telah berhasil 

diperoleh akan diseleksi, kemudian akan dibuat ringkasan atau uraian 
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sehingga lebih terperinci. Data yang telah dirinci tersebut kemudian disusun 

dan direduksi untuk dipilih hal-hal yang berkaitan topik penelitian saja.  

3.4.2. Penyajian Data 

Merupakan kegiatan yang memungkinkan untuk menarik 

kesimpulan dan pengambilan tindakan dari informasi-informasi yang telah 

disusun. Penyajian dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan 

bagan. Namun yang paling sering digunakan adalah penyajian data dalam 

bentuk teks naratif. Sedangkan tampilan data dalam matriks, grafik, 

jaringan, dan bagan untuk memudahkan melihat apa yang sedang terjadi dan 

untuk merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam penelitian 

ini data akan disajikan dalam bentuk pembuatan tabel dan akan 

dideskripsikan melalui teks naratif.  

3.4.3. Penarikan Kesimpulan 

Merupakan tahap pertama melakukan penarikan kesimpulan dari 

data-data yang berhasil ditemukan. Di tahap ini pada awalnya kesimpulan 

masih belum jelas, namun kemudian berubah status menjadi lebih rinci, 

hingga akhirnya menjadi kokoh dalam suatu kesimpulan dari penelitian. 

Kesimpulan akhir dari penelitian deskriptif kualitatif adalah temuan yang 

belum pernah ada sebelumnya, dapat berupa teori, hipotesis, atau hubungan 

sebab akibat. 

 

 


