
 

Bab III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala 

sosial, dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat 

sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini 

memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.   

3.2  Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1 Sumber Data 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999), data diartikan sebagai 

keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau 

kesimpulan). Data terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk 

angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik 

pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi 

terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. 
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2. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai 

dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis 

menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002), sumber data penelitian terbagi menjadi 

dua, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari nara sumber, tidak 

melalui media perantara. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara penulis pada koperasi di kota Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

atau melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan koperasi di kota Bandar Lampung. 

3.2.2   Teknik Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa :  

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada narasumber yang merupakan 

ketua pengurus KPRI atau bagian keuangan KPRI. 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yang akan dilakukan oleh penulis adalah adalah dengan 

cara pengumpulan data berupa laporan keuangan yang disusun oleh KPRI 

yang diambil melalui RAT yang sudah disetorkan KPRI ke Dinas Koperasi 

kota Bandar Lampung. 
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3.3 Teknik Analisis Data 

Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Melakukan wawancara dan dokumentasi data. 

2. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang terjadi. 

3. Mengevaluasi hasil wawancara serta data yang didapat dari dokumentasi, 

kemudian membandingkannya dengan teori-teori yang diperoleh dari 

literatur.  

4. Menyimpulkan hasil penelitian evaluasi SAK ETAP pada laporan keuangan 

koperasi di kota Bandar Lampung khususnya KPRI. 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh Koperasi Pegawai Republik Indonesia 

(KPRI) yang ada di kota Bandar Lampung. 

3.4.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan purposive sampling dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. KPRI terdaftar di Dinas Koperasi kota Bandar Lampung 

2. KPRI tersebut masih aktif sampai sekarang 

3. KPRI tersebut telah menyerahkan RAT tahun 2012 ke Dinas Koperasi kota 

Bandar Lampung 
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Tabel 3.1 
Daftar Sampel KPRI 

 

KPRI yang terdaftar di Dinas Koperasi 76 

KPRI yang sudah tidak aktif 2013 (15) 

KPRI yang masih aktif 61 

KPRI yang belum melaporkan RAT 2012 (46) 

KPRI yang dapat digunakan sebagai sampel 15 


