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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Unit Desa Dadi Jaya sebagai objek 

penelitian, yang beralamat di Jl. Raya Purwodadi 19, Kode Pos: 67163, Desa 

Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kasus atau penelitian 

lapangan dimana peneliti melakukan analisis terhadap suatu objek yang telah 

dipilih, yaitu KUD Dadi Jaya Purwodadi. 

C. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data  dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekuder. Data 

primer  dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari pihak internal 

KUD Dadi Jaya berupa kegiatan operasional, upaya peningkatan mutu 

kinerja karyawan dan penomoran pada faktur. 

b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, job 

description pada bagian keuangan, prosedur dan arus pengendalian 

operasional terhadap penerimaan dan pengeluaran kas di KUD Dadi Jaya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi 

dan interview atau wawancara langsung dari pihak intern KUD Dadi Jaya. 
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E. Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis terhadap unsur-unsur sistem informasi akuntansi, 

yaitu: input, proses, dan output. 

a) Menganalisis input, data yang dianalisis adalah dokumen yang 

berkaitan dengan transaksi simpan pinjam, ini untuk menentukan 

kualitas informasi yang meliputi relevan, tepat waktu, akurasi, 

kelengkapan dan ringkas. 

b) Menganalisis sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas 

pada Koperasi Dadi Jaya di Purwodadi. Data yang dianalisis adalah 

prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas atau flowchart, hal 

ini untuk menilai apakah sistem dan prosedur penerimaan kas dan 

pengeluaran kas sudah baik. 

c) Analisis output, yaitu yang berkaitan serta dengan penelitian ini, 

kemudian dianalisis untuk menentukan kualitas laporan dan 

informasi yang meliputi relevan, tepat waktu, akurasi, kelengkapan 

dan ringkas. 

2. Memberikan rekomendasi terhadap sistem informasi penerimaan dan 

pengeluaran kas dan sistem pengendalian internal. 

 


