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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada KUD Mino Budirejo Jln. Raya 

Deandles Desa Prupuh Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Penelitian 

studi kasus pada KUD Mino Budirejo yang berkaitan dengan masalah sistem 

informasi akuntansi perkreditan saat ini. 

3.3 Data dan Sumber Data 

Data  yang digunakan yaitu data kualitatif  berupa dokumenter yang 

terdapat pada KUD Mino Budirejo. Data-data yang diperlukan adalah sbb: 

a) Dokumen-dokumen yang terkait proses Perkreditan 

b) Prosedur-prosedur yang terkait proses Perkreditan 

c) Laporan persetujuan Kredit dan  laporan pelunasan  Kredit. 

d) Prosentase kredit macet 

Sumber data berupa data primer dan data sekunder.  

1. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui perantara). berupa data yang mengenai 

opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi 

terhadap subjek benda (fisik), kejadian dan hasil pengujian. 
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2. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari pihak 

lain yang telah diolah menjadi bentuk jadi dan relevan dengan 

penelitian ini, berupa laporan jumlah debitur dan data pengajuan 

(blanko) kredit anggota yang mengajukan kredit. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Wawancara  

Merupakan teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab yang 

akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian 

agar data yang diperoleh dapat relevan dengan permasalahan yang ada 

dalam koperasi. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan 

karyawan umum, kepala bagian personalia, direktur administrasi dan 

keuangan. 

b. Dokumentasi: metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan melihat dan mempelajari data-data yang berupa 

pedoman atau kebijakan serta laporan-laporan dan catatan-catatan yang 

ada di koperasi. Data yang dikumpulkan meliputi data tentang struktur 

organisasi,  prosedur-prosedur pemberian kredit. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang saat ini dilaksanakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Menganalisis input perkreditan, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang 

terkait dalam proses perkreditan yaitu: surat permohonan pinjaman, 
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formulir wawancara dan survey, surat jaminan pinjaman. Dengan cara 

membukukan dan diadministrasikan oleh bagian administrasi pijaman atau 

petugas yang ditunjuk. 

2. Menganalisis proses, yaitu proses analisis prosedur-prosedur yang terkait 

dengan perkreditan terdiri dari prosedur permohonan pemberian pinjaman, 

pelepasan pinjaman, pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman. 

Dengan cara menekankan unsur-unsur yang sederhana yang telah sesuai 

dengan tahap-tahap prosedur pengkreditan. 

3. Menganalisis output perkreditan yang berupa laporan persetujuan kredit 

dan laporan pelunasan kredit. Dengan cara memperhatikan proses 

pengkreditan serta memberikan tanda/cap lunas pada kartu pijaman dan 

buku angsuran oleh staf administrasi pijaman atas persetujuan dari manajer 

koperasi. 

Alat bantu yang digunakan penulis dalam menganalisis SIA pemberian 

kredit perusahaan dipakai sistem bagan alir (flowchart system). Sistem bagan alir 

(flowchart system) tersebut untuk menunjukan gambaran sederhana mengenai 

arus dokumen dan catatan di dalam suatu koperasi. 

 

 

 

 

 




