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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

   Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana menurut 

Nasution dalam Fatihudin dan Holisin (2011:23) yaitu pendekatan penelitian 

dengan menggunakan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif bukan 

kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat ukur. Penelitian ini juga disebut 

penelitian naturalistik. Natural artinya alamiah, wajar, sebagaimana adanya, 

tanpa manipulasi, diatur dengan eksperimen atau test. 

  Jadi, pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai 

penelitian yang memahami objek penelitian tentang laporan keuangan koperasi 

yang ada di Koperasi “Multi Guna Sejahtera”. Adapun pengliatan data laporan 

ini dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada pimpinan, pengurus, dan 

staf akuntansi dengan data dokumentasi dari arsip-arsip data tentang laporan 

keuangan, laporan keuangan tersebut adalah laporan neraca, laporan SHU, 

laporan arus kas dan laporan promosi ekonomi anggota dari koperasi tersebut. 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

   Untuk memperjelas hasil penelitian agar tidak terjadi kesimpangsiuran 

maka ruang lingkup penelitian hanya dibatasi pada laporan keuangan tahunan 

2011-2013 pada koperasi “Multi Guna Sejahtera” Balongbendo. 

C. Jenis dan Sumber Data 
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 Untuk penelitian ini, diperlukan jenis dan sumber data sebagai berikut : 

1. Jenis Data 

  Sesuai dengan rumusan masalah yang diungkapkan pada bab 1, 

maka jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalahdata 

dokumenter atau data sekunder, dilengkapi juga dengan data primer yaitu 

data yang diperoleh dengan wawancara kepada pimpinan, pengurus, dan 

staf akuntansi pada Koperasi Multi Guna Sejahtera. 

2. Sumber Data 

  Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri 

dari dua jenis, yaitu : 

(a) Sumber Data Primer 

  Data primer adalah sumber data yang diperoleh secra langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa 

opini subyek penelitian (orang) secara individual atau kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau kegiatan, dan hasil 

pengujian. Sehingga data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara 

kepada pimpinan, pengurus, dan staf akuntansi Koperasi Multi Guna 

Sejahtera. 

(b) Sumber Data Sekunder 

  Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung memalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 
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telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang 

tidak. Sehingga data sekunder penelitian ini diperoleh melalui laporan-

laporan keuangan koperasi yaitu Laporan Neraca, Laporan SHU, Laporan 

Arus Kas, Laporan promosi Ekonomi Anggota pada Koperasi Multi Guna 

Sejahtera tahun 2011-2013. 

D. Prosedur Pengumpulan Data 

  Menurut Moleong (2006:247) prosedur pengumpulan data dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber yaitu dari 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, 

dokumen, gambar, dan sebagainya. Adapun prosedur pengumpulan data dapat 

dilakukan melalui prosedur sebagai berikut : 

1. Survey pendahuluan 

 Survey penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi Koperasi 

Multi Guna Sejahtera yang merupakan objek penelitian untuk 

mengetahui proses penyusunan laporan keuangan (laporan neraca, 

laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi 

ekonomi anggota) dan mengamati permasalahan-permasalahan yang 

terjadi di Koperasi Multi Guna Sejahtera. 

2. Studi Lapangan 

   Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada 

pimpinan, pengurus dan staf lainnya pada Koperasi Multi Guna 

Sejahtera. Studi lapangan ini adalah mempertajam data dokumentasi 
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yang ada dan mengklarifikasikan hal-hal yang kurang jelas secara 

tertulis. 

3. Studi dokumentasi 

  Dokumentasi laporan keuangan yang berupa laporan neraca, laporan 

perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi 

anggota pada Koperasi Multi Guna Sejahtera adalah data dokumentasi 

yang ada di koperasi yang telah diarsipkan sejak tahun 2011-2013. 

E. Pengolahan Data dan Teknik Analisis 

    Menurut Bodgan dan Biklen (2006:248) analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintensiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

    Jadi berdasarkan catatan-catatan yang ada adalah berupa laporan neraca, 

laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi 

anggota setelah dikonfirmasi dengan pimpinan, pengurus, dan staf lainnya 

Koperasi Multi Guna Sejahtera, selanjutnya peneliti menganalisis data tersebut 

berdasarkan PSAK No.27. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka peneliti 

dapat membuat kesimpulan tentang kondisi penyajian lapoaran keuangan 

Koperasi Multi Guna Sejahtera sejak tahun 2011-2013. 


