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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh melalui wawancara 

secara langsung dengan Dewan Koperasi serta pengurus koperasi di KPRI Setia. 

Untuk data sekunder diperoleh dari data yang digunakan berupa catatan keuangan 

KPRI Setia selama tahun 2019 dan 2018. Data dianalisis untuk membantu 

koperasi dalam menerapkan laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan SAK 

ETAP. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengenai penerapan Standar 

Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atas 

penyajian laporan keuangan studi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

Setia. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa: dokumentasi dan 

wawancara. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan pada KPRI Setia yang berlokasi di Jl. Raya Wonorejo 

– Poncokusumo. Subjek dalam penelitian ini adalah KPRI Setia. Objek dari 

penelitian ini adalah laporan keuangan KPRI Setia tahun 2019. 

Data yang didapat dari penelitian ini adalah data primer yang berarti data 

didapat secara langsung dari sumber utama. Dan data sekunder yang berarti 

sumber data penelitian yang sudah dibuat oleh pihak lain untuk kepentingan 

mereka sendiri, dan kemudian data itu dimanfaatkan oleh peneliti. Data sekunder 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun di dalam arsip yang 

berupa laporan pertanggungjawaban pengurus. Data yang didapat dari KPRI Setia 

adalah melalui,  

1. Dokumentasi, beberapa dokumen dan arsip yang relevan yang dapat dibuat 

dari catatan atau dokumen yang ada seperti profil perusahaan dan catatan 

atas laporan keuangan perusahaan. Peneliti memperoleh data berupa profil 
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perusahaan dan laporan pertanggungjawaban pengurus & pengawas 

koperasi. 

2. Wawancara, metode ini dilakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. 

Peneliti mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh 

data berupa penjelasan dari bagian keuangan mengenai pos-pos dalam 

laporan keuangan dan keterangan dari angka-angka yang tercatat dalam 

laporan keuangan KPRI Setia. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

bersumber dari data primer yang berupa penjelasan dari bagian keuangan 

KPRI Setia mengenai pos-pos dalam laporan keuangan. 

3.3 Teknik Analisis Data 

Metode Analisis data yang digunakan untuk membahas penelitian adalah 

analisis deskriptif kualitatif. Metode dimana data dikumpulkan, disusun, 

diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap 

bagi masalah yang dihadapi. Metode analisis yang dilakukan dengan 

membandingkan teori-teori dan standar yang berlaku yaitu Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan praktik yang 

terjadi pada KPRI Setia Kecamatan Poncokusumo, kemudian mengambil 

kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut. 

Prosedur penelitian menyangkut langkah-langkah yang dilakukan untuk 

melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut;  

1. Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi untuk menemukan 

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian serta menemukan 

metode yang akan digunakan dalam penelitian.  

2. Melakukan permohonan izin penelitian pada objek penelitian.  

3. Mengetahui struktur organisasi objek penelitian, serta tugas dan tanggung 

jawab masing-masing.  

4. Mengetahui bagian-bagian yang bertanggung jawab dalam penyusunan 

laporan keuangan.  

5. Menelusuri proses penyajian laporan keuangan yang ada di objek 

penelitian.  
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6. Membandingkan hasil yang diperoleh dari koperasi dengan SAK ETAP 

untuk dijadikan acuan dasar dalam menganalisa permasalahan yang ada.  

7. Menarik kesimpulan dan memberikan saran untuk objek penelitian 

berdasarkan hasil penelitian.  

 

 

 

 

 

  


