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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  ialah berbentuk deskriptif 

kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan tentang karakteristik dan 

keadaan sebenarnya  dari  suatu  objek  penelitian  yang  diteliti  oleh  

peneliti dalam hal  ini  sistem  informasi  akuntansi  dan sistem pengendalian 

internal  pada  CV. Awe  Computer.  Penelitian  ini  akan  dilakukan  secara  

langsung di tempat yang diteliti agar dapat lebih fokus terhadap objek 

tertentu dan mendapatkan data yang akurat. 

3.2.  Jenis Data Dan Sumber Data 

3.2.1. Jenis Data  

Jenis data ada 2 macam yaitu : 

a. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil tanya 

jawab dengan pemilik perusahaan maupun pihak lain yang 

dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang 

dibutuhkan dalam penulisan ini. 

b. Data kuantatif yaitu berupa laporan realisasi keuangan dari 

perusahaan manufaktur dengan data pendukung lainnya 

yang dianggap perlu. 

Jenis data yang  digunakan dalam peneltian ini adalah Data 

kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil tanya jawab dengan 
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pemilik perusahaan maupun pihak lain yang dianggap kompeten dalam 

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini.. 

3.2.2. Sumber Data  

Indriantoro, Nur., Bambang Supomo (2009) menyatakan bahwa 

sumber data dapat diklasifikasikan menjadi : 

a. Data Sekunder 

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui perantara ( diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).  

Data sekunder umumnya berupa bukti-bukti catatan, atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip ( data documenter) yang 

dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. 

b. Data Primer 

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalu perantara). Data primer secara khusus 

dikumpulkan  oleh  peneliti  untuk  menjawab  pertanyaan  peneliti.  

Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan, dan hasil pengujian. Peneliti dengan data primer dapat 

mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan, karena data yang 

tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminir atau setidaknya 

dikurangi. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu penulis  melakukan  tanya  jawab  langsung  kepada 
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pemilik, manajer dan bagian persediaan dan melakukan sesi 

dokumentasi dan observasi secara langsung terhadap objek penelitian. 

3.3.  Objek Penelitian 

Objek  penelitian  ini  adalah  CV Awe Computer yang berada di Jl. 

Sultan Hadlirin mantingan RT 13/4 tahunan jepara. 

3.4.  Metode Pengumpulan Data 

Untuk  memperoleh  data  dan  bahan  yang  diperlukan  dalam  

penelitian  ini  peneliti  menggunakan  instrumen  atau  alat pengumpulan 

data  sebagai  berikut:  

1. Teknik wawancara, yaitu Indriantoro,Nur.,Bambang Supomo (2009) 

menyatakan  bahwa  wawancara  merupakan teknik pengumpulan data 

dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan 

kepada subyek penelitian. 

2. Teknik dokumentasi, yaitu Anwar Sanusi (2011) menyatakan bahwa 

dokumentasi adalah mengumpulkan data dari berbabgai sumber baik 

pribadi maupun kelompok data tersebut seperti laporan keuangan, 

rekapitulasi, personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, data 

produksi, riwayat perusahaan dan sebagainya, biasannya telah tersedia 

dilokasi penelitian. 

3. Teknik Observasi, yaitu Riduwan (2004) menyatakan bahwa observasi 

merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari 

dekat kegiatan yang dilakukan. 
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3.5. Metode Pengolahan Data 

1. Metode analisis Deskriptif 

Metode  yang  digunakan  untuk  menganalisa  data  dengan  cara  

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  

berlaku untuk umum  atau  generalisasi. Tujuan dari metode deskriptif ini 

adalah untuk membuat deskriptif, gambaran yang sistematis tentang 

sistem informasi  akuntansi persediaan barang  pada perusahaan  yang  

diterapkan dengan terlebih dahulu  melakukan  pengumpulan  data  yang  

kemudian  akan  dianalisis  lebih lanjut. 

3.6. Metode Analisis Data 

Sesuai  dengan  metode  penelitian,  teknik  analisis  data  yang 

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan teknik 

analisis  deskriptif  kualitatif.  Tujuannya  adalah menganalisis data studi 

kasus dengan cara menentukan, mengumpulkan, mengklasifikasikan,  

menginterprestasikan dan kemudian dianalisis  dengan teori  sistem 

informasi akuntansi dan sistem pengendalian  internal persediaan barang 

yang  ada  diberbagai  literatur  dan  selanjutnya  akan  memberikan  

kesimpulan  serta  saran. 

Adapun  berikut  langkah-langkah  analisis  data  pada  peneltian  ini:  

1. Menentukan bagian-bagian yang terkait dalam sistem informasi 

akuntansi persediaan barang  pada  CV. Awe  Computer. 
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2. Mengumpulkan informasi dari  hasil wawancara dan data berupa 

dokumen, laporan, sejarah yang berhubungan dengan sistem 

informasi akuntansi  persediaan barang  pada  CV. Awe  Computer. 

3. Mengelompokkan dokumen  hasil  wawancara  untuk dikembangkan  

guna memudahkan untuk menganalisis  data  sehingga diperoleh 

gambaran  yang cukup jelas mengenai masalah yang dihadapi.  

4. Menganalisis dan mengevaluasi penerapan sistem  informasi  

akuntansi persediaan di dalam perusahaan dengan teori yang ada 

secara efektif dan efisien. 

5. Menarik kesimpulan yang akan menjadi dasar dalam pemecahan 

masalah penelitian ini. 

 


