
36 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Objek atau lokasi yang diteliti yaitu koperasi simpan pinjam Delta Wahana 

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Jl. Raya Candi 107 Sidoarjo. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

yaitu mengambil objek tertentu untuk dievaluasi dengan memfokuskan pada suatu 

masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 

yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara terperinci keadaan serta 

kondisi dari suatu objek penelitian. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pokok permasalahan atas 

penelitian yang dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari KSP Delta Wahana Dinas 

Perhubungan Kabupaten Sidoarjo berisi tentang produk atau profil 

mengenai KSP Delta Wahana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo 

secara langsung dari obyek atau sumber yang akurat. 
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2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara mempelajari dari 

buku, majalah atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan masalah 

yang sedang diteliti.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara/ Interview 

Metode pengumpulan data dan informasi yang berisi serangkaian 

pertanyaan yang diserahkan kepada pejabat yang berwenang serta 

karyawan yang terlibat dengan proses pemberian kredit, untuk mengetahui 

apakah sistem pengendalian intern pemberian kredit sudat diterapkan. 

b. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencetak atau mefotocopy 

data tersebut dengan cara tindakan karyawan dalam melaksanakan 

prosedur kredit, penerapan fungsi dan tanggung jawab karyawan. 

 

c. Teknik Analisis Data 

Tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, tahapan-

tahapan tersebut sebagai berikut: 

1. Mengindentifikasi sistem pemberian kredit yang diterapkan oleh koperasi 

simpan pinjam meliputi identifikasi sistem informasi akuntansi 

pembiayaan yang meliputi orang-orang yang mengoperasikan sistem 

tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi, prosedur-prosedur atau 
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Standart Operating Procedure (SOP), data tentang proses-proses 

organisasi. 

2. Menganilisis tingkat efektivitas sistem informasi akuntansi pembiayaan 

meliputi orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan 

melaksanakan berbagai fungsi, prosedur-prosedur (SOP), data tentang 

proses-proses organisasi sedangkan untuk menilai efektivitas kredit macet 

dilakukan dengan melihat kredit bermasalah atau Non Perfoming Loan 

(NPL) dan tingkat pengembalian pijaman nasabah kepada KSP Delta 

Wahana Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.  

3. Merumuskan kesimpulan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil 

studi. 


