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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan adalah studi kasus yang dilakukan secara 

langsung pada objek yang akan diteliti dengan mengidentifikasi, menganalisis, 

dan menjelaskan bagaimana peran auditor internal dalam pencegahan kecurangan 

di PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia. Penelitian studi kasus ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan 

sesuatu melalui sebuah penelitian. Metode deskriptif kualitatif ini hanya bertujuan 

untuk mendeskripsikan saja, tidak melihat hubungan ataupun membandingkan. 

B. Lokasi Penelitian 

Terkait lokasi penelitian akan dilaksanakan di PT. Arema Aremania Bersatu 

Berprestasi Indonesia. yang bertempat di jalan Kartanegara, Kidul Dalaem, 

Klojen, Kota Malang. Selanjutnya untuk alasan peneliti menentukan lokasi 

penelitian ini dikarenakan belum ada penelitian yang pernah meneliti terkait peran 

auditor internal di PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia.. 

Kemudian hal lain yang membuat peneliti tertarik karena PT. Arema Aremania 

Bersatu Berprestasi Indonesia. ini adalah salah satu organisasi sepak bola yang 

tergolong sebagai oerganisasi dengan income generating yang cukuop 

menjanjikan di Indonesia. 
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C. Data dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Hasil wawancara dengan auditor internal PT. Arema Aremania Bersatu 

Berprestasi Indonesia. 

2. Data Sekunder 

a. Sejarah PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia. 

b. Struktur Organisasi PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi 

Indonesia. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini lebih menggunakan sumber primer yang merupakan 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, untuk 

melakukan penelitian ini tentu data primer berasal dari subjek yang dipilih dan 

didapatkan secara langsung dari informan. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara 

atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan interview (wawancara), dan dokumentasi dan gabungan kegiatan-kegiatan 

lainya. 
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1. Interview (wawancara) 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam satu topic 

tertentu.Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang lebih dalam terhadap informan. Dalam penelitian 

ini, wawancara dilakukan pada auditor internal PT. Arema Aremania Bersatu 

Berprestasi Indonesia., dimana auditor internal tersebut berdasarkan criteria yang 

dimaksud oleh peneliti dengan menggunakan purposive sampling dari penelitian 

dan auditor internal tersebut yang dianggap oleh peneliti tahu tentang apa yang 

peneliti harapkan sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan 

informasi atau data. 

2. Dokumentasi 

Peneliti melakukan dokumentasi saat berada di lapangan. Proses dokumentasi ini 

digunakan sebagai bahan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat 

menunjang keabsahan data bahwa peneliti benar-benar terjun ke lapangan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik  analisis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  

kualitatif,  yaitu membandingkan data yang terkumpul dengan  landasan  teoritis 

(fitrawansyah:2013 dan Diaz priantara:2013). sebagai bahan  acuan  dalam  
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memberikan beberapa usulan pemecahan masalah melalui beberapa pertanyaan 

dari peneliti.  

Tahapan analisis yang dilakukan oleh peneliti meliputi: 

1. Mentabulasi dan memaparkan data hasil wawancara yang terdiri dari 

10 pertanyaan mengenai peran yang dilakukan auditor internal PT. 

Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia.dalam mencegah 

terjadinya kecurangan 

2. Mengelompokkan data hasil wawancara yang sudah terkumpul, 

menjadi 3 kelompok, yaitu: 

a. Aktivitas yang dilakukan auditor internal dalam pencegahan 

kecurangan di lingkup financial audit. 

b. Aktivitas yang dilakukan auditor internal dalam pencegahan 

kecurangan di lingkup operational audit. 

c. Aktivitas yang dilakukan auditor internal dalam menekan faktor 

penyebab terjadinya kecurangan (fraud triangle) yaitu : peluang, 

tekanan, dan alasan atau rasionalisasi. 

3.  Analisis aktivitas-aktivitas menyebabkan potensi fraud di PT. Arema Aremania 

Bersatu Berprestasi Indonesia  

 




