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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang diterapkan adalah deskripstif dengan 

pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk 

meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam dan 

memberikan gambaran yang mendetail dalam mengungkapkan 

keadaan dan perubahan yang sebenarnya. 

Peneliti mengunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan 

yang akan dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka tapi 

mendiskripsikan, menguraikan dan menggambarkan tentang sistem 

pengendalian intern siklus pendapatan pada BJBR kota Probolinggo. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

sistem pengendalin internal pada siklus pendapatan. Data diperoleh 

secara langsung dari BJBR kota Probolinggo sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber 

internal perusahaan, baik melalui observasi maupun wawancara 

langsung pada pihak pihak yang berwenang di perusahaan.  

2. Data sekunder 

Sumber data kedua merupakan data yang diperoleh dari sumber 

sumber lain yang terkait dengan penelitian, seperti studi 

kepustakaan, dengan menggunakan dokumen dan literature 

literature yang berkaitan dengan permasalahan 

 

3.3 Variabel Data 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah sistem 

pengendalian internal, siklus pendapatan dan fraud. Sistem 
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pengendalian internal adalah kegiatan dari prosedur-prosedur yang 

diorganisasikan terdiri dari lingkungn pengendalian, tanggapan pada 

resiko, aktivitas pengendalian, info dan komunikasi serta pemantauan 

dalam mengatasi fraud. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah observasi partisipasi (participant observasi) dan wawancara 

mendalam (depth interview). Data yang diperoleh dikelompokan 

menjadi dua yaitu : data utama dan data pendukung. Data utama 

diperoleh dari para informan. Informan yaitu orang-orang yang terlibat 

langsung dalam kegiatan sebagai fokus penelitian. Sedangkan data 

pendukung bersumber dari dokumen-dokumen yang berupa catatan, 

gambar, serta bahan-bahan lain yang dapat mendukung dalam 

penelitian ini.  

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, 

yaitu proses analisis data yang tidak memerlukan perhitungan secara 

sistematis, tetapi berupa penjelasan menurut landasan teori yang ada, 

serta observasi langsung dan wawancara yang telah diperoleh untuk 

menggambarkan tentang sistem pengendalin intern pada siklus 

pendapatan di BJBR kota Probolinggo ditinjau secara objektif, 

kemudian disarankan desain pengembangannya dan ditarik suatu 

kesimpulan sehingga membentuk suatu karya tulis yang 

mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan diharapkan setiap fakta 

yang ada bisa diterima secara logis dan ilmiah.   


