
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.1. Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian di 

Koperasi Wahana Arta Nugraha yang berlokasi di Jalan Kedung 

Mundu Raya Semarang, Jawa Tengah. 

3.1.2. Metode Pengumpulan Data 

3.1.2.1 Sumber Data 

a. Data primer  

Sumber data primer yang diperoleh menggunakan metode 

wawancara. Data yang diperoleh dari hasil wawancara yaitu : latar 

belakang perusahaan, jenis usaha perusahaan, proses transaksi simpan 

pinjam dalam koperasi. 

b. Data sekunder 

Data yang digunakan yaitu menggunakan catatan transaksi dan 

laporan transaksi simpan dan pinjam dalam koperasi. 

3.1.2.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah jenis kualitatif dan jenis kuantitatif: 



a. Jenis Kualitatif 

Jenis kualitatif merupakan data yang tidak dapat dinilai atau diukur 

dengan angka secara langsung (Marzuki, 2001), karena menjelaskan 

latar belakang perusahaan, jenis perusahaan, job description, alur 

proses pembelian, alur proses penjualan, alur proses persediaan. 

Sehingga pada penelitian kualitatif diperoleh dengan cara melakukan 

wawancara dengan anggota koperasi untuk mengetahui secara pasti 

gambaran umum, alur, dan mekanisme kegiatan bisnis yang ada di 

koperasi. 

b. Jenis Kuantitatif 

Jenis kuantitatif merupakan data yang dapat dinilai atau diukur 

dengan angka secara langsung (Marzuki, 2001), pada penelitian ini, 

yang dikategorikan sebagai data jenis adalah informasi mengenai 

laporan keuangan yang tentu angka-angka hasil dari kegiatan bisnis 

perusahaan.  

3.1.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti menggunakan 

beberapa cara yaitu: 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam survei 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian 



(Indriantoro & Supomo, 1999:152). Dalam hal ini peneliti melakukan 

tanya jawab secara langsung di Koperasi Wahana Arta Nugraha. 

2. Teknik Observasi (Pengamatan Langsung) 

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), 

obyek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan 

atau komunikasi dengan individu – individu yang diteliti (Indriantoro 

& Supomo, 1999:157). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan 

langsung pada Koperasi Wahana Arta Nugraha mengenai proses 

Pinjam dan Simpan.  

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui arsip 

atau catatan yang terdapat pada pihak perusahaan (Indriantoro & 

Supomo, 1997). Data – data tersebut berupa Laporan Penyimpanan, 

Laporan Peminjaman, dan, nota atau bukti – bukti. 

3.2  Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

RAD (Rapid Application Development). Metode RAD merupakan strategi 

pengembangan sistem yang mempunyai keunggulan dalam kecepatan dan 

keakuratan sistem yang dibuat melalui suatu model (prototype) sistem yang dapat 

memenuhi kebutuhan pengguna. Prototype yang dirancang ini diharapkan dapat 

memberikan kecepatan, kemudahan dan kelengkapan dalam pencatatan, 



pengolahan data di Koperasi Simpan Pinjam Wahana Arta Nugraha akan lebih 

tepat, cepat dan akurat. 

Tahap – tahap  dalam pendekatan Rapid Application Development (RAD) 

meliputi : 

3.2.1. Tahap Investigasi awal 

Sebuah  tahap  permulaan  dengan  mengidentifikasi  masalah  secara  

jelas, sehingga  diperoleh  asumsi  –  asumsi  yang  benar  untuk  dapat  

memecahkan masalah.  Pada  tahap  ini  semua  project  sudah  direncanakan,  

baik  rencana analisis maupun lingkup sistem yang akan dikembangkan.  

3.2.2. Tahap Analisis Masalah 

Dalam tahap ini ada dua bagian, yaitu penentuan daftar kebutuhan  bisnis 

dan penentuan  sasaran  hasil  peningkatan  sistem.  Pada  bagian  yang  

pertama, mencari  kelemahan  sistem  yang  ada,  sasaran  pengembangan  

sistem  dan batasan  pengembangan  sistem.  Bagian  yang  kedua,  

menganalisa  kebutuhan sistem yang dibutuhkan berupa input, proses sampai 

dengan outputnya. 

 

3.2.3. Tahap Analisis Kebutuhan Sistem 



Analisis kebutuhan sistem dilakukan dengan  mengidentifikasi  informasi 

atau laporan-laporan  yang  diperoleh,  kemudian  dibentuk  bagaimana  input  

data-data yang dimasukkan, proses dan outputnya. 

3.2.4. Tahap Analisis Cost Benefit 

Analisis  cost  benefit  dilakukan  untuk  mengetahui  berapa  biaya  yang 

dikeluarkan  dan  keuntungan  yang  didapat  dengan  menerapkan  sistem  

yang terkomputerisasi ini. 

3.2.5. Tahap Desain 

Strategi  Rapid  Application  Development  membuat  suatu  prototype 

sebagai suatu  model  sistem  baru  yang  nantinya  dapat  diimplementasikan  

dalam proses bisnis dalam perusahaan. Tahap pembuatan prototype meliputi: 

a. Pembuatan Database 

b. Pembuatan Interface 

c. Pembuatan Code 

d. Pembuatan Debugging 

e. Pembuatan Project 

3.3 Sistem Akuntansi Koperasi Wahana Arta Nugraha 

3.3.1 Gambaran Umum Koperasi 



Objek yang diteliti kali ini merupakan jenis koperasi yang bernama 

Koperasi Wahana Arta Nugraha yang terletak di Jalan Kedung Mundu Raya 

Semarang. Seperti yang kita ketahui pada umumnya bahwa usaha yang 

berbentuk koperasi hanya melayani simpan dan pinjam saja. Dalam hal ini di 

dalam koperasi Wahana Arta Nugraha mempunyai 30 anggota koperasi dalam 

melakukan dan melayani transaksi simpan atau pinjam. Sistem informasi 

yang digunakan masih mengalir secara manual dengan melibatkan pencatatan 

menggunakan alat tulis dan kertas yang diperlukan sebagai bukti transaksi. 

Namun kelebihan yang terdapat pada koperasi simpan pinjam Wahana Arta 

Nugraha yaitu proses dalam pencatatan transaksi berlangsung cepat dan tepat 

sehingga anggota tidak perlu menunggu lama dalam meminta bukti transaksi 

yang dilakukan. Meski kegiatan transaksi di koperasi masih dapat dikatakan 

mengalami perkembangan, namun dalam teknis dan mekanismenya masih 

dapat ditemukan beberapa titik kelemahan. Untuk itu pengembangan dalam 

system informasi Koperasi Wahana Arta Nugraha tetap diperlukan guna 

mengeliminasi dan menganalisis kelemahan yang ada dalam proses transaksi 

maupun lain-lain. 

 

 

 

 

 



3.3.2 Struktur Organisasi di Koperasi Wahana Arta Nugraha 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 
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3.3.3. Gambaran Sistem Lama di Koperasi Wahana Arta Nugraha 

Flowchart Pendaftaran Anggota 

   Calon Anggota    Pengurus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.2 Flowchart Pendaftaran Anggota 
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Flowchart Penyimpanan Dana Koperasi  

Anggota    Pengurus 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.3 Flowchart Penyimpanan Dana Koperasi 
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Flowchart Peminjaman Dana Koperasi 
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Bagan 3.4 Flowchart Peminjaman Dana Koperasi 

 

Mulai 

Selesai 

 T 

 Buku Tabungan 

 
Mengajukan 

permohonan 

peminjaman 

 
Menyetujui & 

menyerahkan 

uang pinjaman 

 1 

 1 

 Buku Tabungan 

 
Membuat 

SUK 

 
 SUK 1 

2 

 Laporan Keuangan 

 
 SUK 1 

2 

 Buku Tabungan 

dan uang 

 Pembukuan 
 2 

 2 

 Buku Tabungan 

dan uang 


