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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan 

dan Taylor (dalam Margono,2005:36) penelitian kualitatif adalah proses penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. 

Menurut Sugiyono (2008:6) metode penelitian adalah pendekatan 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk 

mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, 

luas dan mendalam. 

Menurut Moleong (2008:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode 

yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih mempersoalkan latar ilmiah 

dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan 

yang dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai metode yang 

biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan 

dokumen. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana implementasi 

sistem pengendalian intern penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara 

pada KPKNL Kota Malang yang berkaitan dengan sistem, prosedur pelaksanaan 

dan pengawasan, serta pengendalian internnya. Dari penelitian ini dapat diketahui 
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cara meningkatkan efektivitas penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara 

pada KPKNL Kota Malang. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Kota Malang, yang beralamatkan di Jalan. S. Supriyadi No. 157 Kota 

Malang. Sebagai lokasi penelitian dengan objek penelitian ini adalah masalah 

pengendalian internal barang milik negara di KPKNL Kota Malang. Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Malang adalah institusi 

resmi yang ada di Kota Malang, dimana institusi tersebut banyak memiliki 

berbagai barang yang harus dikelola dengan sistem yang baik dan padat 

dimengerti oleh setiap yang terlibat di dalam institusi. 

3.3  Subjek Penelitian 

Subek penelitian di dalam penilitian ini adalah: 

1. Informan adalah orang-orang atau pihak-pihak dalam latar penelitian yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar penelitian, 

sesuai dengan data yang dibutuhkan penulis terutama Kepala Bagian Pelayanan 

Kekayaan Negara, Faradisa Indah Puri S. KPKNL Kota Malang 

2. Dokumen-dokumen adalah sumber data yang didapatkan penulis berupa 

standar operasional, job description, dan berkas-berkas mengenai kegiatan 

lembaga atau perusahaan yang sesuai dengan yang dibutuhkan penulis yang 

berhubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara.  
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3.4 Data dan Jenis Data 

Data merupakan asal data diperoleh dan dari sumber tersebut dapat 

memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi 

pusat perhatian peneliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer.  

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui perantara), dapat berupa opini opini subjek (orang) 

secara individual atau kelompok, hasil observasi, dalam hal ini keterangan-

keterangan dari pihak pelaksana pengelolaan barang milik negara KPKNL 

Kota Malang mengenai penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara 

dan sistem pengendalian intern barang milik negaranya di KPKNL Kota 

Malang. 

2. Data sekunder 

Merupakan sumber data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang 

lain terlebih dahulu dan data tersebut relevan dengan permasalahan dan fokus 

penelitian. Data sekunder dapat berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh 

KPKNL Kota Malang, dan dari studi pustaka untuk beberapa teori yang 

berkaitan dengan permasalahan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dan memahami sumber informasi baik 

literatur, artikel, maupun situs di internet yang relevan dan berhubungan 

dengan pembahasan. 

2. Studi Lapangan, dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari 

objek yang akan diteliti gua memperoleh data-data yang dibutuhkan dan 

gambaran permasalahan yang sesungguhnya terjadi di dalam perusahaan. 

Terdapat tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang terdiri dari : 

a. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan proses Tanya 

jawab yang akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan objek 

penelitian agar data yang diperoleh dapat relevan dengan permasalahan 

yang ada dalam perusahaan. Khususnya kepada kepala bagian kekayaan 

negara KPKNL Malang 

b. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. 

Observasi dilakukan untuk mengamati dan mengetahui kegiatan 

penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara yang ada di KPKNL 

Malang 

c. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data dengan cara melihat 

dan menggunakan laporan-laporan dan catatan yang ada di perusahaan. Data 

yang dikumpulkan meliputi data tentang struktur organisasi perusahaan, 

deskripsi jabatan, dokumen terkait pengelolaan barang milik negara, dan 

peraturan terkait barang milik negara. 
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3.6  Analisis Data 

 Dalam proses analisis data peniliti menelaah seluruh data yang tersedia di 

KPKNL Kota Malang dari beberapa sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan 

yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, 

dokumentasi foto dan lain sebagainya. Peneliti mengguanakan analisis deskriptif 

dengan tujuan supaya mudah dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak. 

 Adapun tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut  

1. Mengumpulkan beberapa data, dokumentasi dan hasil wawancara setelah 

melakukan observasi di KPKNL Malang 

2. Mengidentifikasi sistem pengendalian intern yang ada di KPKNL Malang 

3. Menganalisis implementasi sistem pengendalian intern barang milik negara 

KPKNL Malang 

4. Menilai tingkat efektifitas penggunaan barang milik negara KPKNL Malang 

dengan menggunakan COSO dan Undang-Undang atau aturan yang berlaku. 

5. Menyimpulkan hasil pembahasan  

 


