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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif. Alasan menggunakan kualitatif deskriptif yaitu karena peneliti ingin 

mengungkap nilai-nilai dibalik perancangan dan implementasi Sistem Informasi 

Akuntansi dan Standar Operasional Prosedur. Dan dari kesimpulan yang diperoleh 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang berguna untuk masa yang akan 

datang.  

 

3.2 Objek Penelitian 

PT. Fajar Mas Murni merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

perdagangan yang kegiatan utamanya mengageni berbagai jenis peralatan dan 

bahan penting produk nasional dan internasional khususnya untuk keperluan 

proyek-proyek besar dalam rangka menunjang pembangunan, pertumbuhan dan 

pengembangan sektor industri di Indonesia. 

Peneliti memilih PT. Fajar Mas Murni sebagai objek penelitian karena 

peneliti ingin mengetahui penilaian karyawan dan manajer terhadap sistem 

informasi akuntansi berupa standar operasional prosedur pembelian lokal dan 

pemilihan supplier. 

3.3 Data Penelitian 

Dalam menganalisis dan menginterprestasikan data dengan baik, maka 

diperlukan data yang relevan dan valid supaya hasil yang didapatkan menunjukan 

kebenaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu hasil 

wawancara dengan karyawan dan manajer divisi pembelian PT. Fajar Mas Murni. 

Selain itu terdapat data sekunder yaitu standar operasional prosedur pembelian 

lokal dan pemilihan supplier PT. Fajar Mas Murni. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data diperoleh melalui metode-metode sebagai berikut:  

1. Metode Pengamatan (Observation) 

Peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan dan 

peninjauan secara langsung ke PT. Fajar Mas Murni.  

2. Metode Wawancara (Interview)  

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara 

langsung dengan pimpinan atau karyawan yang berhubungan dengan sistem 

informasi akuntansi atas standar operasional prosedur yang digunakan di PT. 

Fajar Mas Murni. 

3. Metode Dokumentasi  

Data diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan dengan standar 

operasional prosedur yang digunakan di PT. Fajar Mas Murni. 

3.5 Metode Analisis Data 

Peneliti mengevaluasi SIA dan menilai perilaku pelaku kerja atas SOP 

pembelian lokal dan pemilihan supplier PT. Fajar Mas Murni. Peneliti juga 

melakukan kegiatan refleksi yaitu mencakup kegiatan analisis, interpretasi dan 

evaluasi yang diperoleh dari kegiatan observasi. Peneliti akan mengungkap dan 

menguraikan melalui teori yang terkait dengan Mangkunegara (2010) yang 

menjelaskan tentang penilaian karyawan terhadap kepuasan dalam bekerja, Ali 

(2010) yang memaknai sebuah nilai tiap individu, Sailendra (2015) yang 

menjelaskan tujuan SOP, SOP yang baik dan fungsi SOP, Priansa (2014) yang 

menyebutkan terdapat dua faktor dalam memaknai sebuah pekerjaan. 
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