BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Kupang pada Badan Keuangan
Daerah Kota Kupang, yang beralamat di Jl. S.K Lerik No. 1 Kota Kupang.
Penelitian ini di lakukan selama enem belas (16) bulan, yaitu mulai Februari
2017 sampai bulan Mei 2018.

B. Jenis Data
1. Jenis Data Menurut Sumber
Data menurut sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer dan sekunder :
a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber
yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Kupang melalui observasi ataupun
wawancara langsung dengan Kasubag Perbendaharaan terkait dengan
informasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern terhadap penerimaan
kas.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau data terkait
yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu data mengenai
penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2013-2015.
2. Jenis Data Menurut Sifat
Data menurut sifatnya dibagi menjadi 2 yaitu :
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a. Data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan,
uraian dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa
informasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern terhadap penerimaan
kas.
b. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk bilangan atau
angka, seperti jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) tahun anggaran 2013-2015.

C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :
1. Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data sekunder melalui dokumendokumen, pencatatan ataupun softcopy atas data yang diperlukan dalam
penelitian ini, seperti data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) tahun anggaran 2013-2015.
2. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data di mana peneliti
melakukan interview dan berdiskusi langsung dengan narasumber yang
terkait dalam penelitian ini, tentang sistem pengendalian intern penerimaan
kas pendaptan asli daerah.

D. Definisi Operasional Variabel
Variabel penelitian ini pada dasarnya adalah segala sesuatu yang
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga
diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
Variabel tersebut adalah sebagai berikut :
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1. Pendapatan Asli Daerah
Merupakan hasil kekayaan daerah setempat yang diolah oleh daerah itu
sendiri yang dinyatakan sebagai pendapatan asli daerah.
2. Sistem Pengendalian Intern
Merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan
metode-metode yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan daerah.
3. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian adalah tindakan, kebijakan dan prosedur yang
mencerminkan keseluruhan sikap pimpinan terhadap pengendalian dan
pentingya terhadap instansi tersebut.
4. Penilaian Risiko
Bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko yang
berhubungan dengan persiapan laporan keuangan yang disajikan
berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
5. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang digunakan
untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah diambil untuk
mengatasi risiko lembaga pemerintahan yang telah diidentifikasi.
6. Informasi dan Komunikasi
Informasi dan komunikasi adalah instansi sebagai upaya dalam
memperoleh informasi dan mengkomunikasikan dengan elemen yang
terdapat dalam instansi pemerintah, agar dapat memahami setiap tanggung
jawab dan tugas pengendalian secara baik.
7. Pemantauan
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Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern dari
waktu ke waktu. Pemantauan sistem pengendalian intern dilakukan melalui
pemantauan berkelanjutan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

E. Teknik Analisis Data
Data yang dihimpun, dianalisis secara deskriptif, di mana data yang
digunakan diperoleh dan dianalisis menurut teori, yaitu dengan unsur-unsur
sistem pengendalian intern. Analisis ini melalui tahapan-tahapan sebagai
berikut :
1. Mengumpulkan dan mencatat seluruh hasil data yang diperoleh secara
menyeluruh dan detail dari berbagai sumber seperti wawancara dan
dokumentasi seperti dokumen terkait Sistem Pengendalian Intern
Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Kupang.
2. Setelah data terkumpul selanjutnya data dianalisis untuk melihat
bagaimana Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pendapatan Asli
Daerah pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Kupang sudah
dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur Pengendalian Intern antara lain.
Unsur Lingkungan Pengendalian intern, Penilaian Resiko, Aktivitas
Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Unsur Pemantauan.
3. Data yang telah dianalisis kemudian disimpulkan sehingga penelitian ini
memperoleh hasil yang diinginkan sesuai dengan rumusan masalah.
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