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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder. 

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap berupa formulir, bukti, catatan 

maupun dokumen-dokumen perusahaan lainnya. Data sekunder yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah 

1) Dokumen sejarah berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri 

2) Struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri 

3) Uraian deskripsi pekerjaan dari masing-masing bagian dalam proses 

pemberian kredit Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri 

4) Formulir, bukti dan catatan yang berhubungan dengan proses pemberian 

kredit Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam suatu 

penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung sumber 

yang akan dilakukan analisis. Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang kemudian akan dilakukan perbandingan antara teori – teori 

yang dipelajari dengan penerapan yang ada pada KSP Artha Mandiri Mlonggo. 
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Teknik lapangan ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai 

berikut: 

a. Metode Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi – informasi atau keterangan – 

keterangan (Narbuko & Achmadi, 2013). Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data mengenai gambaran umum tentang KSP Artha 

Mandiri Mlonggo dan masalah mengenai sistem pemberian kredit serta 

pengendalian internal pada KSP Artha Mandiri Mlonggo. 

b. Metode Observasi 

Observasi yaitu dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 

bagaimana sistem pemberian kredit pada KSP Artha Mandiri Mlonggo. 

2. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan yaitu suatu pengumpulan data dengan 

mengumpulkan bahan -  bahan dari berbagai sumber informasi yaitu berupa 

jurnal, buku – buku yang berhubungan dengan judul skripsi penulis. 

 

3.3. Metode Pengelolaan Data 

Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder. Data sekunder 

diperoleh dari wawancara dan observasi yang merupakan hasil dari 

penelitian lapangan. Dari data yang dikumpulkan tersebut kemudian 

dilakukan analisis. 
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3.4. Metode Analisis Data 

Langkah – langkah analisis data yang penulis lakukan adalah dengan 

Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan, 

kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui sejauh mana peranan 

pengendalian internal dalam menunjang efektifitas sistem pemberian kredit 

pada KSP Artha Mandiri Mlonggo. 

 


