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Bab III 

Metodologi Penelitian 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus dilakukan untuk 

mengungkapkan kasus yang diteliti dan dimana kasus tersebut yang menjadi 

penyebab penelitian dilakukan. Dalam penelitian studi kasus dibutuhkan penelitian 

yang mendalam mengenai hal yang berkaitan dengan kasus. Tujuan dari penelitian 

studi kasus yaitu menganalisis peristiwa yang terjadi di suatu tempat dan 

memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Hasil dari penelitian ini akan 

memberikan deskripsi terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan 

gambaran jelas mengenai penerapan sistem akuntansi dalam meningkatkan 

pengendalian internal pada PT Energy Megatrans Electrindo 

3.2 Obyek dan Sumber data penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah PT energy megatrans electrindo yang 

beralamat di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo no 5. Sumber data dari data ini dalah 

data primer yang berarti data yang didapat secara langsung dari sumber utama atau 

dalam penelitian ini adalah pemilik perusahaan PT Energy megatrans Electrindo. 

Selain data primer, juga menggunakan data sekunder dimana data diperoleh secara 

tidak langsung melalui media perantara atau pihak ketiga. Bentuk dari data 

sekunder pada umumnya dalah bukti, catatan atau laporan. 
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3.3 Variable, Operasionalisasi dan Pengukuran 

Tabel  1.1 Variable, Operasionalisasi, Pengukuran 

Variable Definisi Operasional Indikator Pengukuran 

Variable 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

Sistem Informasi 

Akuntansi merupakan 

suatu rangkaian yang 

terdiri dari beberapa 

komponen yaitu orang-

orang, prosedur-prosedur 

data software dan 

infrastruktur teknologi 

yang saling berhubungan 

dan berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan. 

 

Komponen dalam 

Menyusun sistem 

informasi akuntansi: 

1. Manusia/ Orang yang 

menggunakan sistem  

2. Prosedur dan intruksi  

3. Data mengenai 

organisasi dan aktivitas 

bisnisnya 

4. Perangkat lunak yang 

digunakan untuk 

mengolah data 

5. Infrastruktur teknologi 

informasi, meliputi 

computer, perangkat 

periferal, dan perangkat 

jaringan komunikasi 

yang digunakan dalam 

sistem informasi 

akuntansi 

6. Pengendalian internal 

dan pengukuran 

keamanan yang 

menyimpan data sistem 

informasi akuntansi. 

Tujuan Sistem Informasi 

Akuntansi : 

1. mengumpulkan dan 

menyimpan data tentang 

aktivitas transaksi  

2. memproses data 

menjadi informasi yang 

dapat digunakan dalam 

proses pengambilan 

keputusan  

3. melakukan control 

secara tepat terhadap 

asset perusahaan  

4. efisiensi biaya dan 

waktu terhadap kinerja 

keuangan  
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5. penyajian data 

keuangan yang sistematis 

dan akurat dalam periode 

akuntansi yang tepat.  

Pengendalian Internal Penggunaan semua 

sumber daya perusahaan 

dalam meningkatkan, 

mengarahkan, 

mengendalikan, dan 

mengawasi berbagai 

aktivitas dengan tujuan 

untuk memastikan bahwa 

tujuan perusahaan 

tercapai. 

Komponen pengendalian 

internal :  

1. Lingkungan 

Pengendalian 

2. Penilaian resiko 

3. Kegiatan pengendalian 

4. Informasi dan 

komunikasi 

5. Pemantauan 

Tujuan Pengendalian 

Internal :  

1. menjaga asset 

perusahaan  

2. memastikan segala 

anggota perusahaan 

mengetahui dan 

mematuhi kebijakan 

yang telah dibuat 

3. menghasilkan 

informasi seperti laporan 

keuangan yang bisa 

dipercaya. 

4. menjamin keamanan 

operasional perusahaan.  

 

3.4 Metode Pengumpulan data 

Dalam memperoleh informasi peneliti mengumpulkan data dengan Teknik 

sebagai berikut:  

1. Data Primer  

a. wawancara , adalah sebuah kegiatan yang bertujuan memperoleh 

informasi dari seseorang narasumber yang dilakukan dengan cara 

melontarkan pertanyaan kepada narasumber terkait topik yang dibahas. 

Teknik yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara secara 

mendalam, Teknik wawancara mendalam adalah proses untuk 

memperoleh informasi dengan tujuan penelitian dengan melakukan 
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tanya jawab dengan bertatap muka secara langsung dengan informan 

dengan atau tanpa pedoman wawancara. 

b. observasi, adalah sebuah Teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk mendapatkan data deskriptif. Teknik ini biasanya digunakan 

untuk memahami perilaku, pola, norma dari informan yang ditelti 

2. Data Sekunder  

a. Dokumentasi , adalah sumber pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan catatan ataupun dokumen yang ada mengenai penjualan dan 

penerimaan kas. Dokumen yang di peroleh berupa bukti, catatan dan 

dokumen terkait penjualan dan penerimaan kas. 

 

3.5 Prosedur Analisis 

1.Analisis terhadap sistem informasi siklus penjualan dan penerimaan kas sebagai 

berikut : 

1) Analisis pemenuhan Komponen Sistem Informasi Akuntansi  

Tujuan dari menganalisis pemenuhan komponen sistem informasi akuntansi 

adalah untuk memastikan apakah perusahaan sudah menggunakan sistem 

informasi sesuai dengan komponen sistem informasi yang ada  

2) Analisis pencapaian tujuan sistem informasi akuntansi  

Tujuan dari menganalis tujuan sistem informasi adalah untuk mengetahui 

bahwa dengan adanya pemenuhan komponen sistem informasi, tujuan 

tersebut dapat dicapai.  

2.Analisis dampak sistem informasi akuntansi terhadap efektifitas pengendalian 

internal adalah sebagai berikut : 

1) Analisis pemenuhan komponen pengendalian internal   

Tujuan dari menganalisis komponen pengendalian internal adalah untuk 

memastikan apakah perusahaan sudah memiliki pengendalian perusahaan 

sesuai komponen dalam pengendalian internal 

2) Analisis pencapaian tujuan pengendalian internal  
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Tujuan dari menganalisis tujuan pegendalian perusahaan adalah agar dapat 

diketahui bahwa komponen bekerja  

3.Usulan Perbaikan Sistem Informasi Akuntansi  
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