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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan gejala, peristiwa-peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian 

deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat 

penelitian berlangsung. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan 

data tersebut berasal dari lapangan yang dikumpulkan menggunakan dokumen, naskah 

wawancara dan catatan hasil penelitian di lapangan. Penelitian deskriptif yang dimaksud 

adalah penelitian yang menggambarkan kemudian menganalisis bagaimana dampak 

perusahaan setelah melakukan evaluasi terhadap sistemnya, sebelum dan sesudah pandemic 

COVID-19. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau 

barang yang akan diteliti atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data 

secara lebih terarah (Dwi Martani : 2012).Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Objek ataupun lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang 

direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Objek pada penelitian kali ini akan dilaksanakan 

di PT Mega Global Food Industry (Kokola) yang berlokasi di Kota Gresik, Jawa Timur 

3.3 Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Manager  PT Mega Global Food Industry ( Kokola ) 

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi 

mengenai gambaran umum perusahaan, struktur organisasi dan job description serta 

bagaimana pengendalian internal terhadap karyawan sebelum dan ketika COVID - 19 

2. Staf Keuangan PT Mega Global Food Industry ( Kokola ) 

Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi 

mengenai dokumen, catatan, transaksi, dan laporan yang berkaitan dengan penerimaan 

dan pengeluaran kas serta untuk memperoleh informasi mengenai alur dan deskripsi 
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mengenai penerimaan dan pengeluaran kas PT Mega Global Food Industry ( Kokola ) 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi terhadap semua yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi pada 

pengeluaran dan penerimaan kas di PT. Mega Global Food Industry ( Kokola ).Observasi 

adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang 

sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti 

(Indriatoro dan Supomo, 2014: 157).    

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Indriatoro dan Supomo, 2014: 

152). Sedangkan Dokumentasi yaitu informasi yang berasal dari catatan atau dokumen penting 

yang dimiliki oleh perusahaan (Seredei, 2015). 

3.5 Tahapan dan Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih 

mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami James M. Reeve,dkk (2011:9) Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang 

dikemukakan Miles dan Hubberman (2012)yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagi 

berikut.  

a. Pengumpulan Data Melalui Wawancara, Observasi dan Dokumentasi 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian sedangan observasi 

merupakan rangkaian proses mencatat bentuk perilaku objek atapun objek dan kejadian yang 

terjadi secara sistematis tanpa adanya pertanyaan atau dokumentasi dari objek yang 

diteliti.Dokumentasi disini memiliki makna informasi yang berasal dari catatan atau dokumen 

penting yang dimiliki oleh perusahaan. 

b. Penyajian data  

Yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian 

data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. 

c. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat 

hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang  hendak dicapai. 
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Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan 

sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.Untuk topik utama yang akan penulis tulis disini 

adalah tentang “ apakah PT Mega Global Food Industry telah menerapkan sistem informasi 

akuntansi pada penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan unsur-unsur pokok yang ada 

seharusnya secara baik dan benar” dengan cara membandingkan kesesuaian antara unsur sistem 

yang ada di PT Mega Global Food Industy ( Kokola ), dengan teori berdasarkan pendapat para 

ahli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


