
35 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian yang dikelompokkan ke dalam 

penelitian studi kasus. Dalam hal ini penelitian studi kasus yang dilakukan 

difokuskan sistem informasi akuntansi berbasis IT pada sistem informasi 

akuntansi pembelian dan sistem informasi akuntansi penjualan. Alasan 

digunakannya studi kasus karena penelitian ini memberikan gambaran – 

gambaran mengenai fakta – fakta pada perusahaan yang diteliti, penelitian ini 

juga akan mencari penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi perusahaan 

sehubungan dengan sistem dan prosedur pembelian dan penjualan Toserba 

ABM. 

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi pembelian 

dan penjualan yang diterapkan oleh Toserba ABM yang berlokasi di Jalan 

Terusan Candi Kalasan Blimbing Malang sebagai penyedia informasi. 

Lingkup penelitian ini hanya terbatas pada pengevaluasian sistem informasi 

akuntansi yang telah diterapkan oleh perusahaan. Diawali dengan meneliti 

sistem yang sedang berjalan, kemudian berdasarkan penelitian tersebut 

peneliti berusaha memberi masukan untuk rancangan pengembangan dari 

sistem yang sudah ada. Usulan ini diharapkan dapat membantu kepala 

Toserba ABM dalam sistem di Toserba ABM. 

3.3 Sumber Data Penelitian  

 

 Dalam pengumpulan data sikripsi ini, sumber data penelitian diperoleh 

berasal dari Toserba ABM sebagai obyek penelitian. Sumber data penelitian 

yang diambil bersifat primer dan sekunder. Artinya, data berasal obyek 

penelitian yang sedang diteliti dan berasal dari sumber – sumber lain yang 
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telah diolah oleh perusahaan dan mendukung penelitian tersebut, misalnya 

literatur, dokumentasi. 

Data yang diperoleh, yaitu : 

1. Gambaran umum perusahaan 

2. Data tentang sistem dan prosedur pembelian dan penjualan  

3. Data tentang sistem pengendalian intern 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 

 Penelitian ini membutuhkan banyak data dan informasi yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Informasi tersebut yang berpengaruh secara langsung 

maupun tidak langsung. Untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut: 

1. Interview 

Metode ini digunakan dengan tujuan peneliti dapat memperoleh informasi 

secara langsung mengenai permasalahan yang diangkat dari Toserba 

ABM sebagai perusahaan yang diteliti ini tidak sebatas kepada pemilik 

perusahaan yang diteliti. Peneliti juga melakukan tanya jawab dengan 

para karyawan di perusahaan tersebut untuk memperoleh data atau 

keterangan yang sesuai dengan permasalahan. Data yang diperoleh adalah 

gambaran umum perusahaan, serta kebijakan  perusahaan. 

2. Observasi 

Melakukan pengamatan terhadap prosedur pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan pengendalian sistem dengan cara melakukan peninjauan 

dokumen dan catatan yang ada. Metode ini digunakan sebagai salah satu 

metode pelengkap dalam interview. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi tertulis dapat dijadikan sebagai penunjang dalam 

melaksanakan penelitian ini dan untuk melengkapi data yang 

berhubungan dengan penelitian yang tidak diperoleh melalui interview 

maupun observasi. Data yang diperoleh adalah sistem dan prosedur. 

3.5 Metode Analisis Data 
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 Analisa dan permasalahan dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari 

perusahaan untuk menemukan permasalahan yang ada, kemudian 

dibandingkan dengan teori yang diperoleh dari berbagai literatur untuk 

selanjutnya ditarik kesimpulan. Langkah – langkah analisa data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang dihadapi 

perusahaan. 

2. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan sistem informasi 

akuntansi pada pembelian dan penjualan. 

3. Menganalisa sistem dan prosedur kemudian membandingkan dengan teori 

– teori yang diperoleh dari literatur. 

4. Membuat kesimpulan tentang sistem yang ada di perusahaan dan 

menyarankan perbaikan terhadap sistem yang selama ini dijalankan 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

  


