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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kota Kupang.Dalam kurun 

waktu 6 (enam) bulan, terhitung mulai bulanJuli 2018 sampai bulanDesember 

2018. 

3.2. Jenis Data 

3.2.1. Data menurut sifatnya 

1. Data kualitatif 

Data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka-angka atau bilangan. 

Data kualitatif diperoleh melalui penjelasan dan informasi berupa prosedur 

penentuan sampai pada prosedur pembagian Bantuan PKH yang diperoleh 

dari sekretaris Unit Pelaksanana Program Keluarga Harapan (UPPKH) 

Dinas Sosial Pemerintah Kota Kupang. 

2. Data kuantitatif 

Data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Data yang diperoleh 

penulis berupa data anggaran penyaluran dana PKH. 

3.2.2 Data menurut sumbernya 

1. Data Primer 

Data yang dikumpulkan oleh penulis yang diperoleh secara langsung dari 

sekretaris UPPKH Dinas Sosial Pemerintah Kota Kupang, berupa 
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sejarah,visi, misi, dan misi, sruktur organisasi serta pembagian tugas dan 

wewenang pada Dinas Sosial Kota Kupang. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh penulis berupa data-data anggaran serta sistem 

pengendalian intern atas PKH. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Wawancara 

Dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak Dinas 

Sosial Pemerntah Kota Kupang untuk mendaptkan informasi yang 

berkaitan dengan sistem pengendalian intern atas PKH yang telah 

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Kupang. 

3.3.2 Dokumentasi 

Dengan melakukan pengumpulan data berupa struktur organisasi, 

pembagian tugas, data penyaluran anggaran PKH pada Dinas Sosial Kota 

Kupang. 

3.4. Defenisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian ini pada dasarnya adalah 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. Sistem Pengendalian Intern 

Sistem pengendalian intern adalah proses integral pada tindakan dan 

kegiatan yang dialkukan secara tersu menerus oleh pimpinan dan seluruh 

pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, kandalan keuangan, 

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. 

2. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan 

tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai 

peserta PKH. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptifkualitatif, dimana peneliti : 

1. Data yang dikumpulkan direduksi , yaitu memaparkan hasil dokumentasi 

dan wawancara secara utuh. 

2. Menganalisis data dengan cara komparasi, dimana data yang diperoleh 

dibandingkan dengan teori Sistem Pengendalian Intern menurut Mahmudi, 

yaitu: 

a. Lingkungan pengendalian  

b. Penilaian Risiko  

c. Kegiatan Pengendalian 

d. Informasi dan Komunikasi  

e. Pemantauan (Monitoring). 


