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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Koperasi Karyawan Jaya 

Mandiri Sejahtera Bersama yang terletak di Jl. Beringin Lot 211, Kawasan 

Industri Batamindo, Muka Kuning, Batam. 

B. Jenis penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

menjelaskan suatu keadaan terkait dengan  variabel yang dapat dijelakan baik 

dengan angka maupun kata-kata. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang 

meiliki tujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan saja tanpa dilihan 

hubungan dan perbandingan antara beberapa variable (Ulum & Juanda, 2016). 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan ketua, 

bendahara, serta beberapa kayawan koperasi dan data sekunder dalam penelitian 

ini berupa prosedur dan dokumen-dokumen terkait dengan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas. Data terkait penelitian diperoleh langsung dari Koperasi 

Karyawan Jaya Mandiri Sejahtera Bersama. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan 

penelitian ini adalah : 
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1. Studi dokumentasi, adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui prosedur 

dan dokumen-dokumen terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas yang 

telah dibuat oleh Koperasi Karyawan Jaya Mandiri Sejahtera Bersama Kota 

Batam.  

2. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi yang tepat dari narasumber terpercaya secara langsung. Wawancara 

yang dilakukan terkait dengan sistem pengendalian internal penerimaan dan 

pengeluaran kas serta informasi-informasi lainnya yang dapat membantu 

proses penelitian kepada pihak-pihak internal koperasi dan juga kepada 

anggota. 

E. Teknik Analisis Data 

Kuncoro (2009) mengatakan terdapat tiga jalur analisisi data kualitatif yaitu: 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah 

proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul 

dilapangan. Penyajian data adalah kegiatan merangkum sekumpulan informasi, 

sehingga memberi kemungkinan adanya kesimpulan yang diambil.Penarikan 

kesimpulan dilakukan setelah peneliti terlebih dahulu mereduksi data dan 

memaparkannya.  

Tahapan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Menganalisis dan memahami struktur organisasi Koperasi Karyawan Jaya 

Mandiri Sejahtera Bersama, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing 

bagian. 
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2. Menganalisis rangkaian kegiatan atau prosedur penerimaan kas dan 

pengeluaran kas yang ada pada Koperasi Karyawan Jaya Mandiri Sejahtera 

Bersama melalui dokumentasi dan wawancara. 

3. Mengumpulkan dan menganalisis formulir atau dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Koperasi 

Karyawan Jaya Mandiri Sejahtera Bersama. 

4. Menggambarkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang ada di Koperasi 

Karyawan Jaya Mandiri Sejahtera. 

5. Menganalisis sistem pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas 

koperasi apakah telah berjalan dengan baik. 

6. Menarik suatu kesimpulan serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil 

penelitian. 


