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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di Malang, tepatnya di Koperasi Pegawai 

Republik Indonesia ”Eko Kapti” yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono 39 

Malang. Lokasi ini dipilih dengan alasan bahwa pada Koperasi Eko Kapti 

merupakan koperasi dalam skala besar, Koperasi ini memiliki banyak unit usaha 

yaitu unit simpan pinjam, pertokoan, sapi perah foto copy dan photo box.  Tingkat 

penyisihan piutang tak tertagih pada Koperasi Eko Kapti mengalami kenaikan dari 

tahun 2011 ke 2012 yaitu sebesar 0.74% dari total aset dibanding tahun 

sebelumya hanya 0,38% dai total aset. 

3.2 Jenis dan Pendekatan Ilmiah 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan, menjelaskan dan 

menganalisis sistem informasi akuntansi mulai dari bagaimana cara kerja sistem 

hingga bagaimana pelaksanaannya, sehingga penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena  apa yang dialami oleh 

subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata 

kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006:6) 

Menurut Masyhuri (2008:47) penelitian deskriptif adalah usaha 

mengungkapakan masalah yang dihadapinya dengan menggambarkan setiap 
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aspeknya sebagaimana adanya kegiatan dilakukan dengan menghimpun data atau 

fakta yang berhubungan dengan masalahnya tanpa memberikan interprestasi. 

1.3 Sumber Data  

Menurut Wahidmurni (2008:41) data adalah keterangan atau bahan nyata 

yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Sedangkan  

menurut  Indriantoro (1999:146) sumber data penelitian terdirdi atas sumber data 

primer  dan data sekunder 

3.3.1 Data Primer  

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung tanpa media perantara.data primer dapat berupa opini subjek (orang) 

secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), 

kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Adapun data primer yang digunakan 

adalah dalam bentuk wawancara kepada pihak koperasi. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada penelitian ini 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip atau 

dokumen yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan.Data sekunder 

yang diperlukan dalam penelitian ini berupa referensi buku perpustakan dan 

dokumen seperti laporan keuangan, surat permohonan kredit, slip gaji dan 

dokumen lainya yang diperlukan dalam penelitian 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi menurut Sutrisno Hadi dalam sugiyono (1999:139) merupakan 

suatu proses yang komplekss, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses 

biologis dan psikologis. 

2.Wawancara  

Menurut Moleong (2006:186) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan kepada pimpinan 

terkait maupun pihak pihak yang tekait dalam proses pengajuan piutang. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa : faktur, 

jurnal, surat surat, notulen hasil rapat,memo atau dalam bentuk laporan progran 

(Indriantoro 1999:146) 

3.5 Teknik analisis data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitiaan adalah 

dengan menggunakan : 
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1. Analisis Kualitatif 

Menurut husna (2006:54) analisis kualitatif adalah teknik analisis 

data yang digunakan menggambarkan tentang objek penelitian serta 

menguraikan dalam bentuk kalimat atau pernyatan pernyataan berdasarkan 

data yang dikumpulkan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan dari masalah yang ada. 

2. Analisis Deskriptif  

Mendiskripskan sistem informasi akuntansi khusunya piutang yang 

berada pada koperasi, mengevaluasi dan menganalis dan memberi 

rekomendasi tentang  sistem informasi akuntansi pada koperasi  terutama 

yang berkaitan dengan  piutang 

Adapun model analisis data yang  digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu analisis yang 

menggambarkan keadaan objek dengan sebenarnya dengan kata kata 

ataupun kalimat untuk mengetahui masalah yang dihadapi serta 

memperoleh kesimpulan dan memberikan solusi untuk penyelesaianya. 

Adapun langkah langkah dalam menganalisis data diskriptif  

kualitatif adalah : 

a. Membuat dan mengelompokan catatan penelitian yang 

dibutuhkan sesuai dengan tema yang dibutuhkan seperti hasil 

wawancara, catatan yang diperoleh dilapangan dan data 

sekunder lainya yang dibutuhkan 
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b. Mengindentifikasi masalah dengan memeriksa data data yang 

memperlihatkan kondisi yang ada pada koperasi Eko Kapti. 

c. Menganalisis prosedur piutang yang ada pada koperasi Eko 

Kapti beserta kebijakan dan dokumen dokumen yang terkait 

dengan piutang 

Memberi rekomendasi tentang  sistem informasi akuntansi pada koperasi  

terutama yang berkaitan 


