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BAB III 

  METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang hanya 

memaparkan atau menggambarkan saja suatu karakteristik tertentu dari suatu 

fenomena (Fatihudin 2012 : 23). 

Jadi pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai 

penelitian yang ingin mengetahui serta memahami studi dengan objek 

penelitian tentang perlakuan akuntansi koperasi berdasarkan SAK-ETAP 

dalam penetapan sisa hasil usaha di Koperasi Karyawan Dan Dosen 

Universitas Muhammadiyah Surabaya. Adapun penggalian informasi serta data 

dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teknik wawancara kepada 

ketua koperasi serta pada staf akuntansi dengan data dokumenter dari arsip-

arsip data tentang laporan keuangan yang dimiliki koperasi selama ini yang 

berupa laporan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2015..   

 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan penelitian kali ini yaitu tentang perlakuan akuntansi yang 

sudah ada pada koperasi serta bagaimana koperasi melakukan penetapan sisa 

hasil usaha yang sudah ada, dan dalam penelitian kali ini peneliti hanya 
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memberikan batasan pada laporan keuangan tahun 2015 yang ada pada 

Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

 

C. Keterlibatan Penelitian 

Dalam penelitian kali ini, keterlibatan peneliti sangat dibutuhkan 

karena peran peneliti dalam penelitian ini peneliti harus terjun langsung dalam 

menggali informasi pada perusahaan yang diteliti, peneliti harus merencanakan 

terlebih dahulu apa saja yang akan diteliti dan akan dihasilkan dalam 

penelitian, kemudian peneliti melakukan penelitian dengan terjun langsung ke 

lapangan dalam pengumpulan data yang nantinya data yang suda dihasilkan 

dapat diolah dan ditarik sebuah kesimpulan. 

Lokasi penelitian kali ini pada Koperasi Karyawan Dan Dosen 

Universitas Muhammadiyah Surabaya yang beralamatkan di Jln. Sutorejo No. 

59 Surabaya dengan pertimbangan pada koperasi tersebut peneliti dapat 

menggali informasi serta data yang dibutuhkan yang nantinya dapat digunakan 

sebagai bahan penelitian. Jenis dan sumber data : 

1. Jenis Data : 

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah di ungkapkan pada 

bab sebelumnya, maka jenis data yang diperlukan dalam 

penelitian ini berupa data dokumenter, yang dilengkapi pula 

dengan data primer yang dapat diperoleh dengan wawancara 

kepada manajer atau kepala koperasi serta pada staf bagian  

akuntansi yang ada pada Koperasi Karyawan Dan Dosen 

Universitas Muhammadiyah Surabaya.. 
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2. Sumber Data : 

Adapun sumber data yang dapat digunakan peneliti dalam 

penyusunan penelitian ini terdiri dari beberapa sumber seperti : 

a. Data Sekunder : 

Yaitu data yang dikumpulkan peneliti secara tidak langsung 

atau menggunakan sumber lain, badan/instansi lain. Data 

sekunder kali ini berupa bukti, catatan atau laporan historis 

yang sudah disusun dan dibuat oleh pihak lain, pihak ini 

adalah Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas 

Muhammadiyah Surabaya yang nantinya data yang diperoleh 

peneliti berupa data laporan keuangan koperasi yang tertera 

dalam laporan tahunan yang dihasilkan pada Rapat Anggota 

Tahunan (RAT) tahun 2015. 

 

D. Tenik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Menurut Fatihudin (2012) “Prosedur pengumpulan data adalah 

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

akan mengadakan penelitian. Yang dimaksud tahapan disini adalah tahapan 

pengumpulan data, informasi, keterangan dari responden yang akan diolah 

dalam penelitian”. Adapun teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan 

adalah berupa teknik dokumenter. 

1.  Teknik Wawancara (interview) 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kali 

ini adalah dengan cara melakukan wawancara kepada ketua 
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koperasi dan staf bagian akuntansi koperasi demi untuk 

menggali informasi seputasr Koperasi Karyawan Dan Dosen 

Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada wawan cara kali 

ini, peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan saja, 

diantaranya yaitu tentang sejarah koperasi dan seputar laporan 

keuangan Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas 

Muhammadiyah Surabaya. 

2. Teknik Dokumenter  

Teknik dokumenter merupakan teknik yang digunakan 

oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan 

peneliti demi keabsahan pada penelitian kali ini, data-data yang 

diperlukan peneliti dalam penelitian kali ini adalah data-data 

berupa laporan keuangan yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan 

Dan Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang mana 

data tersebut diperoleh dari data hasil Rapat Anggota Tahunan 

yang dimiliki oleh Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas 

Muhammadiyah Surabaya. 

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

   Adapun teknik pengolahan data dan analisis yang dilakukan oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Seluruh hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data 

melalui studi lapangan (wawancara, observasi serta dokumenter) 

akan dikumpulkan, kemudian hasil tersebut di pilih dan 
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disesuaikan dengan tujuan penelitian, selanjutnya data hasil 

penelitian tersebut diolah serta dianalisis lebih lanjut lagi. 

2. Membandingkan laporan keuangan koperasi dalam penetapan 

sisa hasil uasaha yang dimiliki koperasi simpan pinjam dengan 

pernyataan yang ada pada SAK-ETAP. 

3. Memuat suatu kesimpulan serta saran untuk dapat memecahkan 

suatu masalah yang sedang dihadapi oleh peneliti dalam 

penelitian ini, terutama pada perlakuan akuntansi koperasi 

berdasarkan SAK-ETAP dalam penetapan sisa hasil usaha di 

Koperasi Karyawan Dan Dosen Universitas Muhammadiyah 

Surabaya. 

 

F. Keabsahan Temuan 

Menurut Tohirin (2012) Keabsahan data penelitian kualitatif dapat di 

tentukan dari derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian 

data. 

1. Derajat Kepercayaan (kreadibilitas) : menggantikan istilah 

validasi internal dari non-kualitatif. 

2. Keteralihan (Transferabilitas) : Berbeda dengan validasi 

eksternal dari peneliti non-kualitatif. Dilakukan dengan cara 

mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan 

konteks.  

3. Kebergantungan (Dependabilitas) : subtitusi atau penggantian 

istilah reabilitas dalam penelitian non-kualitatif. Konsep 
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kebergantungan lebih luas dari reabilitas. Hal ini karena 

kebergantungan bukan saja memperhitungkan apa yang ada 

dalam realibilitas itu sendiri, akan tetapi faktor-faktor lain yang 

berkaitan antara satu sama lain. 

4. Kepastian (Konfirmabilitas) : menghendaki agar penekanan 

bukan pada orangnya, melainkan pada prosesnya. Yang pada 

intinya bukan lagi berkaitan dengan ciri-ciri penelitian, 

melainkan dengan ciri-ciri data. 

Teknik   yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan 

teknik triangulasi.  

Triangulasi sendiri dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu ; 

1. Triangulasi metode : Adapun cara yang dapat dilakukan dengan 

teknik triangulasi metode ini adalah dengan cara  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

b.  Membandingkan hasil wawancara dengan isi dari suatu 

dokumen yang berkaitan. 

2. Triangulasi sumber data : Cara ini diperoleh dengan 

memanfaatkan penelitian atau pengamatan lainya untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.  

3. Triangulasi teori : Cara ini dilakukan dengan cara menguraikan 

pola pikir, hubungan serta menyertakan penjelasan yang muncul 

dari analisis untuk mencari topik bahasan atau penjelasan 

pembanding. 


