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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Lokasi Penelitian 

Lokasi dan obyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama Pasuruan. Koperasi ini merupakan 

koperasi yang bergerak dibidang jasa keuangan dengan pemberian kredit 

sebagai produk utamanya yang berada di Jalan Raya Kabupaten No.10 

Tambakrejo Kraton Pasuruan. Menurut data primer yang didapat melalui 

hasil wawancara dengan kepala bagian marketing,  Koperasi Simpan Pinjam 

Karya Utama Pasuruan dalam sistem pengendalian internal pemberian kredit 

mengalami beberapa kendala diantaranya melakukan analisis kredit yang 

tidak lengkap, lemah dalam melakukan penolakan, lemah dalam melakukan 

pengawasan, terlalu melihat riwayat nasabah, kurang lengkap dalam 

memperoleh informasi dan keterlambatantan dalam merealisasi kredit 

sehingga menimbulkan kredit macet dan aktvitas operasional terganggu. 

Alasan peneliti memilih Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama Pasuruan 

karena setelah peneliti analisa terdapat unsur-unsur pengendalian internal 

yang tidak memenuhi dari teori oleh Mulyadi (2001). 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam Karya Utama Pasuruan 

antara lain : 1) gambaran umum (company profile), 2) struktur organisasi, 3) 
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job descripton, 4) sistem dan prosedur pemberian kredit, 5) dokumen dan 

bukti-bukti transaksi berupa formulir pemberian kredit, surat pengikatan 

pinjaman serta surat tanda terima oleh nasabah. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1.  Wawancara 

Teknik ini dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung 

dengan narasumber yang berwenang. Teknik wawancara berlangsung sejak 

tanggal 4 oktober 2016 sampai dengan 19 Januari 2017. Dalam kurun waktu 

kurang lebih selama 3 bulan tersebut melakukan wawancara sebanyak 7 kali. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada tiga bagian yang 

berbeda yaitu 4 kali dengan kepala bagian marketing, 2 kali dengan kepala 

bagian operasional dan 1 kali dengan staf administrasi pinjaman. Tiga bagian 

tersebut dipilih agar peneliti dapat menganalisa sistem pada saat dilapangan dan 

sistem yang terdapat didalam kantor khususnya pada sistem pengendalian 

internal pemberian kredit. 

2. Dokumentasi 

Mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait yang diperoleh dari 

obyek penelitian. Dokumen-dokumen tersebut berupa gambaran umum 

perusahaan organisasi (company profile), struktur organisasi, job 

description, sistem dan prosedur pemberian kredit, pengendalian internal 

yang terkait pemberian kredit yang diterapkan pada Koperasi Simpan 

Pinjam Karya Utama Pasuruan. 
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D. Teknik Analisa Data 

Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini yang mengacu pada 

teori yang dikemukakan oleh  Mulyadi (2001) adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membuktikan adanya pemisahanan tanggungjawab fungsional 

secara tegas, maka dilakukan beberapa langkah diantaranya: 

a. Membandingkan struktur organisasi dengan job description. 

2. Analisa sistem wewenang dan prosedur pemberian kredit 

Menganalisa penerapan sistem dan prosedur pemberian kredit. 

Ada enam proses pemberian kredit:   

a. Penyusunan perencanaan kredit. 

b. Proses pemberian kredit, putusan kredit yang meliputi analisa dan 

evaluasi kredit dan putusan pemberian kredit. 

c.  Penyusunan perjanjian. 

d. Proses dokumentasi dan administrasi kredit. 

e. Pencairan kredit. 

f. Pemantauan kredit. 

3. Analisa praktik yang sehat 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakainya 

harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

b. Pemeriksaan mendadak (surprised audit). 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanankan dari awal sampai akhir 

oleh satu orang atau satu organisasi, tanpa ada campur tangan dari 

orang atau unit organisasi lain. 
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d. Perputaran jabatan. 

e. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya. 

a. Menggali informasi keahlian dan pendidikan terakhir dari 

karyawan. 

b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. 

 

 


