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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. 

Tipe penelitian kualitatif adalah suatu penelitian tentang riset yang bersifat 

dekriptif dan cenderung menggunakan analisis dimana penulis melakukan 

pendalaman terkait konsep konservatisme dan pengendalian intern 

piutang. Nasution dalam Fatihudin (2012:124) menyatakan “data yang 

dikumpulkan bersifat kulitatif bukan kuantitatif dan tidak menggunakan 

alat ukur. Penelitian ini juga disebut penelitian naturalistik. Natural artinya 

alami, wajar, sebagaiman adanya, tanpa manipulasi, diatur dengan 

eksperimen atau tes.” 

 

B. Keterlibatan Peneliti 

Penelitian dilakukan pada PD. Pasar Surya yang beralamat di jalan 

Manyar Kertoarjo V / 2 Surabaya. Penelitian dimulai pada bulan februari 

2014. Peneliti mencoba membuat suatu penelitian di bagian penagihan dan 

akuntansi sehingga peneliti membuat suatu perumusan masalah dengan 

latar belakang terkait dengan pengendalian intern piutang PD. Pasar Surya. 
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C. Prosedur Pengumpulan Data  

Fatihudin (2012:99) “ Prosedur pengumpulan data adalah tahapan-

tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui oleh peneliti bila akan 

mengadakan penelitian.” 

Teknik pengumpulan datanya adalah dengan teknik dokumenter, 

teknik observasi, dan wawancara.  

1. Teknik dokumenter yakni pengumpulan data yang diperoleh melalui 

catatan atau dokumen. Dokumen tersebut bisa berupa data, angka-

angka, gambar atau foto dari lembaga/badan yang sudah dipercaya 

kebenarannya. 

2. Teknik observasi yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung pada objek penelitian. 

3. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak 

langsung bertatap muka (face to face)dengan sumber data (responden) 

tentang hal-hal yang berkaitan tentang kebijakan perusahaan tentang 

piutang dan pengendalian intern yang akan dilampirkan pada lampiran. 

 

D. Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode deskriptif. Fatihudin (2012:126) “Metode deskriptif adalah metode 

analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian 
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diklarifikasi, dianalisis, selanjutnya diinterpretsikan sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti.” 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

1. Data primer : berupa data yang diperoleh langsung dari perusahaan 

melalui sederet pertanyaan yang dibuat oleh peneliti kepada responden 

terkait dengan objek yang diteliti dan kegiatan wawancara yang 

selanjutnya diolah oleh penulis. Data pertanyaannya berkaitan tentang 

pengendalian intern perusahaan dan piutang. 

2. Data sekunder : data yang dikumpulkan melelui catatan-catatan dan 

dokumen resmi perusahaan dan data yang telah diolah seperti sejarah 

singkat perusahaan, struktur organisasi dan dokumen lainnya. Contoh 

datanya antara lain neraca, laporan laba rugi, laporas arus kas pada 

tahun 2011 dan 2012 serta data pencairan rekening (incasso) tahun 

2012 dan 2013. 

 

E. Pengecekan Keabsahan Data/Temuan 

Untuk mendapatkan data yang mendukung dan sesuai dengan 

karakteristik fokus permasalahan dan tujuan penelitian, teknik validasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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a. Triangulasi Data 

Triangulasi data yaitu mengecek keabsahan (validasi) data dengan 

mengkonfirmasikan data yang sama dari sumber yang berbeda untuk 

memastikan keabsahan (derajat kepercayaan). 

  

b. Member Check 

Member check dilakukan untuk mengecek kebenaran data temuan 

penelitian dengan mengkonfirmasikan kepada responden (sumber 

informasi). Dalam kegiatan ini data atau informasi yang diperoleh tersebut 

dikonfirmasikan dengan guru mitra penelitian, melalui refleksi dan diskusi 

pada tiap siklus sampai akhir keseluruhan pelaksanaan tindakan. Sehingga 

terjaring data yang lengkap dan memilki validitas dan reliabilitas yang 

tinggi. 
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