
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

1.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. Menurut (Mukhtar, 2013) metode penelitian deskriptif kualitatif 

adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan 

pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. 

Menurut Wikipedia  Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian 

yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting 

sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu 

fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah 

variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara 

fenomena yang diuji. Berdasarkan sifatnya penelitian ini dikategorikan 

sebagai penelitian studi lapangan karena penelitian ini hanya 

mengumpulkan data, mencari fakta, kemudian menjelaskan dan 

menganalisis data yaitu dengan cara pengumpulan dan penyusunan data, 

selanjutnya dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang 

ada.  

 

1.2. Situs Penelitian 

Situs penelitian yang menjadi objek penelitian yaitu Taman Wisata Air 

Wendit di Kabupaten Malang. 

 

1.3. Informan Penelitian 

Peneliti menggunakan informan yang layak dan dianggap representatif 

dalam memberikan data atau informasi. Data yang didapatkan melalui 



informan pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. 

Pengertian data primer menurut (Sugiyono, 2015) adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengertian data 

sekunder menurut (Sugiyono, 2015) adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui 

wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan memilih informan 

yang dianggap layak dan representatif dalam memberikan informasi dan 

data terkait dengan penelitian yang sedang diteliti. Observasi dilakukan 

dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian. Sedangkan data 

sekunder didapatkan melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan 

manajemen aset tetap di Taman Wisata Air Wendit.  

 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1. Dokumentasi  

Dokumentasi (Wikipedia, 2020) adalah sebuah cara yang dilakukan 

untuk menyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang 

akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ 

tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian 

umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, 

pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan 

dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan 

dan penerangan pengetahuan dan bukti. Dalam hal ini termasuk 

kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan. Dokumentasi 

biasanya juga digunakan dalam sebuah laporan pertanggung jawaban 

dari sebuah acara. Melalui dokumentasi dapat dilihat apakah pihak yang 

terkait sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan standar operasi yang 

ditetapkan oleh Taman Wisata Air Wendit atau belum. kegiatan 

dokumentasi juga akan  mempermudah analisis sistem informasi 



akuntansi manajemen aset tetap dalam upaya peningkatan  

pengendalian internal pada Taman Wisata Air Wendit. 

3.4.2. Observasi 

Pengamatan atau observasi (Wikipedia, 2019) adalah aktivitas 

terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan 

kemudian memahami pengetahuan dari 

sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah 

diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Di dalam penelitian, 

observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan 

rekaman suara. Hasil yang di dapatkan dari observasi dapat digunakan 

sebagai pendukung atas analisis yang dilakukan karena memberikan 

bukti nyata atas keadaan yang ada di Taman Wisata Air Wendit. 

 

3.4.3. Wawancara 

Wawancara (Sugiyono, 2015) adalah proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan narasumber. Jadi, inti dari wawancara itu 

sendiri adalah upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak untuk 

mendapatkan keterangan yang lebih mendalam, atau pendapat mengenai 

sesuatu hal yang diperlukannya untuk tujuan tertentu, dari seseorang atau 

pihak lain dengan cara tanya jawab. Hasil yang didapat dari proses 

wawancara ini berupa keterangan-keterangan yang bisa dijadikan 

pendukung untuk menambah wawasan tentang sistem infomasi 

akuntansi manajemen aset tetap terhadap pengendalian internal pada 

Taman Wisata Air Wendit. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomena
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan


3.5. Tahapan dan Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan 

untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah 

dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara 

peneliti dengan fenomena yang diteliti. Sedangkan  

a. Analisis Struktur Organisasi 

Analisa terhadap stuktur organisasi digunakan untuk mengetahui 

apakah masing – masing organisasi sudah melaksanakan tugasnya 

dengan baik dan benar.  

b. Analisis Dokumen yang Digunakan 

Analisa terhadap dokumen yang digunakan bertujuan untuk memeriksa 

dan mencocokkan kebenaran dokumen data informasi yang tersedia. 

Dokumen yang berhubungan dengan manajemen aset tetap di Wisata 

wendit Water Park yaitu. Dokumen yang berkaitan dengan manajemen 

aset tetap : 

- Dokumen pencatatan aset tetap 

- Dokumen permintaan pengadaan, pemeliharaan, penghapusan aset 

tetap 

- Pencatatan berkaitan dengan manajemen aset tetap  

c. Analisis Fungsi yang Terkait 

Analisa terhadap bagian-bagian yang terkait dalam pengelolaan 

manajemen aset tetap bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan 

manajemen aset tetap sudah berjalan sesuai fungsinya dengan baik dan 

benar.  

 

d. Analisis Prosedur Manajemen Aset Tetap yang Berjalan 

Analisa terhadap manajemen aset tetap yang yang berjalan bertujuan 

untuk mengetahui apakah prosedur yang diterapkan berjalan secara baik, 

benar dan efektif dalam pengelolaan manajemen aset tetap. 

 



e. Analisis Pengendalian Internal 

Analisis Pengendalian Internal yang dilakukan berupa analisis terhadap 

keorganisasian dan juga terhadap prosedur manajemen aset tetap yang 

dilakukan oleh Wisata Wendit Water Park sehingga setiap perkerja 

dapat berjalan menuju satu tujuan yang sama sehingga Wisata Wendit 

Water Park dapat berkembang dan memiliki daya saing di sektor 

pariwisata.  
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