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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan studi kasus yang dilakukan 

pada SBW-Mart Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita. Studi Kasus yang 

dimaksudkan adalah penelitian terhadap data organisasi yang berkaitan 

dengan pengendalian internal, khususnya pengendalian internal dalam sistem 

informasi akuntansi. Penelitian dilakukan secara langsung ditempat yang 

diteliti agar dapat lebih focus terhadap objek tertentu dan mendapatkan data 

yang akurat. 

 

3.2. Informan dan Situs Penelitian 

Informan dari penelitian ini adalah pengurus dari organisasi Koperasi 

Serba Usaha Setia Budi Wanita yang bertempat di Jl. Raden Intan 

No.Kavling 108, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 

65111. 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi: 

1. Observasi, merupakan teknik yang dilakukan untuk mengetahui keadaan 

dan masalah yang dihadapi oleh organisasi. 

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengajukan 

pertanyaan tentang segala sesuatu kepada pengurus yang bersangkutan. 

Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung 

mengenai sistem pengendalian internal. 

3. Dokumentasi, yaitu suatu usaha yang dilakukan dalam kajian untuk 

mengumpulkan data-data yang menyangkut penelitian ini, dengan cara 
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menggunakan dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan.  

3.4. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka data tersebut akan 

dianalisa dengan metode analisis data kualitatif deskriptif. Data kualitatif 

adalah data yang berbentuk kata – kata, bukan dalam bentuk angka. Data 

kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, 

misalnya wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

Berikut ini langkah peneliti untuk menjawab rumusan masalah 

“Apakah sistem informasi akuntansi atas persediaan pada SBW-Mart 

memadai ?” 

1. Peneliti memaparkan tentang bagian – bagian yang yang berperan 

dalam operasional SBW-Mart. 

2. Peneliti menggambarkan sistem pengeluaran dan pembelian 

persediaan barang dagang pada SBW-Mart dengan menggunakan 

flowchart (bagan alir). 

3. Mencocokkan teori dengan praktik yang sudah ada di SBW-Mart 

berdasar komponen SIA yang ditulis oleh Romney (2014). 

a. Orang 

b. Prosedur dan Instruksi 

c. Data 

d. Infrastruktur teknologi informasi dan perangkat lunak 

Berikut ini langkah peneliti untuk menjawab rumusan masalah 

“Apakah Pengendalian Internal atas persediaan pada SBW-Mart memadai 

?” Mencocokkan teori dengan praktik yang sudah ada di SBW-Mart 

berdasar komponen SIA yang ditulis oleh Romney (2014). 

1. Struktur organisasi. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam koperasi  

3. Pelaksanaan kerja secara sehat. 

4. Karyawan berkualitas 


