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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Metode Penelitian 

Penelitian sistem pengendalian intern  pada KSP Pamardi Utomo, peneliti 

akan memfokuskan pada situasi dan kondisi yang ada di KSP Pamardi Utomo. 

Penelitian ini lebih mefokuskan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini akan 

mengumpulkan informasi – informasi secara terperinci yang mendeskripsikan 

struktur organisasi, pembagian tugas dan pedoman pengendalian intern yang ada 

pada KSP Pamardi Utomo. 

“Penelitian deskriptif (descriptive research) 

dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi 

atau area populasi tertentu yang bersifat factual 

secara sistematis dan akurat”
1
 

 

Penelitian ini mengunakan metode kualitatif. Pengunaan metode kualitatif 

ditekankan karena penelitian ini akan menggambarkan keadaan dari objek yang 

diteliti dan peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang akan mengolah data. 

3.2 Satuan Amatan dan Satuan Analisis 

  Satuan amatan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terdapat di 

KSP Pamardi Utomo. Sedangkan satuan analisis adalah pihak yang dijadikan 

sumber data atau informan. 

                                                           
1
 Sudarwan,2002, Menjadi peneliti kualitatif, Penerbit CV.pustaka setia, hal 41 



29 

   Mengenai informan yang akan berkembang sesuai permasalahan. Hal ini 

sesuai pengertian Earl Babbie sebagai berikut yang menyebutkan : 

“Sampling is the process of selecting observation. 

Proses seleksi yang dimaksud adalah proses untuk 

mendapat orang, situasi, kegiatan/aktivitas, 

dokumen yang diperoleh dari sejumlah orang yang 

dapat mengungkapkanya atau dipilih berdasarkan 

tujuan yang ingin dicapai dan untuk memilih orang 

bergulir sesuai permasalahanya.”
2
 

 

 Satuan analisis yang tidak dapat dilihat berapa yang akan diteliti. Oleh 

karena itu, peneliti menggunkan teknik pengumpulan informan dengan purposive 

sampling dan snowball sampling. 

“Purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan yang dimaksud yaitu sesuai 

kebutuhan dan tujuan dari penelitian.”
3
 

“Snowball sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya 

sedikit, lama-lama menjadi besar.”
4
 

  

3.3 Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data  

Data penelitian ini adalah data kualitatif yang berupa kata-kata. Data 

diperoleh dari sumber data. Sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber 

data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan dua macam 

sumber data yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 

 

                                                           
2
 Djam’an Satori dkk, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung,hal.47. 

3
 Sugiyono, 2010, Metodologi Penelitian Pendidikan , Alfabeta, Bandung, hal.300. 

4
Sugiyono, Ibid, hal.300. 
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“Sumber data yang berlangsung memberikan data 

kepada   pengumpulan data, dan sumber data 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen.”
5
 

 Sumber data dalam  penelitian ini, tidak lepas dari lingkungan KSP Pamardi 

Utomo, sumber data primer diperoleh dari wawancara kepada narasumber 

sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Data-data tersebut 

digunakan untuk mengetahui sistem pengendalian intern yang terdapat di KSP 

Pamardi Utomo tersebut.   

 Penelitian kualitatif sumber data yang dipilih sesuai cara pandang informal 

sehingga peneliti tidak dapat memaksakan kehendak untuk mendapatkan data 

yang diinginkan. Penelitian kualitatif harus memiliki sumber data yang dipilih 

manakala baik yang lama maupun yang baru, diperlukan sampel sebagai sumber 

data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria  sebagai berikut : 

“1.Mereka yang menguasai atau memahami 

sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga 

sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga 

dihayati. 

2.Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau 

terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. 

3.Mereka yang mempunyai waktu yang memadai 

untuk dimintai informasi. 

4.Mereka yang tidak cenderung menyampaikan 

informasi hasil “kemasannya” sendiri. 

5.Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup 

asing” dengan penelitian sehingga lebih 

menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau 

narasumber.”
6
 

 

                                                           
5
  Sugiyono, 2010, Metode penelitian pendidikan,Penerbit Alfabeta, Bandung, hal. 308-309 

6
 Sugiyono, ibid,  hal. 400-401 
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Data- data yang diperlukan dalam  penelitian dicari dengan mengunakan  

teknik pengumpulan data  wawancara semi tersturtur, dokumentasi. 

Wawancara semi terstruktur dapat dikatakan sebagai wawancara secara 

mendalam karena dalam wawancara ini semi terstruktur, hendak menemukan 

permasalahan lebih terbuka. Wawancara secara mendalam dimaksudkan untuk 

mendapatkan informasi jauh lebih dalam dari informan. Bukti - bukti lain seperti 

dokumen penelitian juga dibutuhkan sebagai pendukung kebenaran. Keabsahan  

data peneliti  mengunakan triangulasi. Triangulasi dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

”Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan 

sumber yang telah ada.”
7
 

Pengumpulan data  yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dapat 

dihubungkan untuk memperjelas apa saja yang ada pada objek penelitian. Teknik 

triangulasi  yang dipakai dalam penelitian ini dapat berupa triangulasi teknik 

sumber, dan waktu. Tujuannya  digunakan untuk menamin kepastian data yang 

diperoleh sumber yang sekaligus untuk mengecek kredibilitas data, yaitu 

pengecekan dilakukan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

ditunjukan oleh tabel 3.1 

 

 

 

                                                           
7
 Sugiono, Ibid, hal 330 
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Tabel 3.1 Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 
No Data Sumber Data ( KSP Pamardi 

Utomo) 

Teknik Pengumpulan 

Data 

1 Sistem pengendalian 

akuntansi 

Pimpinan, Bendahara  Wawancara, 

triangulasi, 

dokumentasi 

2 Sistem pengendalian 

administrasi 

Pimpinan, Bendahara  Wawancara, 

triangulasi, 

dokumentasi 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen ini utamanya adalah peneliti sendiri, namun  setelah berkembang 

fokus  penelitian menjadi jelas, maka dapat dimungkinkan dikembangkan 

instrument penelitian sederhana, yang diharapakan dapat melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui wawancara serta 

terdapat dokumentasi. Peneliti menggunakan garis besar pertanyaan kunci sebagai 

dasar dan lebih terarah menggali data sistem pengendalian intern yang terdapat 

KSP Pamardi Utomo. Pedoman wawancara akan masih berkembang setelah 

masuk ke lapangan.  

Pertanyaan kunci tersebut meliputi: 

1. Bagaimana perencanaan dan pengelolaan transaksi keuangan? 

2. Bagaimana  pengawasan atas keuangan yang ada? 

3. Bagaimana kebijakan yang ada untuk menujang kegiatan dalam 

koperasi? 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk menyelsaikan masalah, dan menjawab tujuan 

penelitian. Analisis data diproses secara kualitatif sebelum memasuki lapangan 

penelitian sampai selesainya pengumpulan data di lapangan. Sebelum memasuki 

lapangan,  
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analisis data merupakan studi pendahuluan yang digunakan untuk 

menentukan fokus masalah yang bersifat sementara.  Penelitian ini, analisis data  

karena merupakan hasil wawancara secara langsung. 

“Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan – bahan lain, sehingga dapat mudah 

difahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.”
8
 

 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam  pengumpulan data dan 

setelah selesai pengumpulan data mengunakan model interaktif dari Miles and 

Huberman dan Spradlry. Teknik analisis data tersebut ditunjukan pada gambar  

3.1 

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data 

 

 

 

 

 

         Sumber: Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, hal. 92. 

 

Pengumpulan data sebanyak mungkin oleh peneliti dari pimpinan dan 

bendahara di KSP Pamardi Utomo akan menghasilkan data collection yang 

kemudian akan direduksi. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal penting, 

memfokuskan pada data yang dibutuhkan, dan membuang yang tidak perlu.       

                                                           
8
 Ibid, hal 334 

 

Data Collection 

Conclution Data Reduction 

Data Display 
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Setelah mereduksi data akan disajikan pada data display. Data display disajikan 

dalam bentuk diagram yang menggambarkan hubungan antar kategori dengan 

tujuan memudakan dalam memahami apa yang terjadi dan menentukan rencana 

kerja berikutnya. Conclution adalah penarikan kesimpulan penelitian bertujuan 

untuk menjawab rumusan masalah atau tidak, karena masalah pada penelitian 

kualitatif bersifat sementara dapat berkembang dan tidak bersifat kaku. 

3.6 Metode Verifikasi Data 

Verifikasi data merupakan penarikan  data yang telah terkumpul, untuk 

membuktikan kredibilitasnya. Metode Triangulasi yang digunakan dalam 

verifikasi data, Maka triangulasi yaitu suatu pengecekan  data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu  hasil dari wawancara dalam 

menguji kredibilitas data yang dikumpulkan. 

 

 

 


