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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian juga 

menerapkan metode Benchmarking. Perbandingan dengan menganalisa sistem 

penjualan. 

Metode yang digunakan dalam perbandingan adalah studi kasus. Studi 

kasus dibuat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

sesuai hal yang memberikan nilai lebih pada sebuah tulisan (Enterprise 2015:65). 

Metode ini dipilih oleh peneliti karena peneliti ingin meneliti lebih mendalam 

mengenai penerapan sistem informasi akuntansi penjualan. 

Peneliti juga menerapkan Benchmarking untuk melakukan perbandingan 

dan mencari batasan pengukuran dalam penerapan sistem informasi akuntansi 

siklus penjualan pada THE CEV. Benchmarking akan dilakukan pada perusahaan 

dengan industri sejenis yaitu Cacaoroung Patisserie. 

Cacaoroung adalah perusahaan yang bergerak dibidang Food and 

Beverage yang didirikan pada tahun 2014. Cacaoroung ini bertempat di Ruko 

Sentra Darmo Villa B 12. Cacaoroung menjual berbagai kue french pastry, kue-

kue, cake tart, biskuit yang disesuaikan dengan selera Indonesia. Saat ini 

Cacaoroung sudah memiliki gerai bakery yang berdomisili di Surabaya serta 

mengikuti bazar-bazar terkenal di Surabaya. Kapasitas produksi perhari 
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membutuhkan 2,5 ton ubi jalar untuk membuat berbagai macam produk olahan 

berbahan dasar ubi jalar. Cacaoroung menerima pesanan event-event dalam 

jumlah besar seperti acara pernikahan, tunangan, ulang tahun, dan lain-lain. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Objek penelitian ini adalah evaluasi penerapan sistem informasi akuntansi 

penjualan. Penentuan subjek didasarkan pada permasalahan yang ada pada usaha 

bisnis THE CEV. Subjek penelitian ini adalah THE CEV. Adapun metode 

pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi 

terstruktur. Wawancara semi terstruktur memiliki tujuan untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapatnya. Wawancara pada penelitian ini 

digunakan untuk menggali data sistem informasi akuntansi dari 

pemilik usaha bisnis THE CEV.  

2. Dokumen  

Bentuk data lain pada penelitian kualitatif ada dokumen. Dokumen 

menjadi nilai pendukung pada hasil wawancara dan observasi. 

Dokumen yang akan dikumpulkan berupa SOP THE CEV, sistem 

informasi akuntansi penjualan.  
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3.3 Uji Kredibilitas  

Kredilibitas dapat dicapai dengan teknik member check yaitu pada akhir 

wawancara setiap bahasan. Member Check digunakan untuk mengetahui seberapa 

jauh data yang diperoleh sesuai dengan data yang diberikan oleh pemberi data. 

Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperbaiki hasil wawancara bila ada 

kekeliruan. 

3.4 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sistem pencarian dan pengaturan transkrip 

yang telah dikumpulkan untuk meningkatan pemahaman mengenal materi–materi, 

serta menyajikan apa yang sudah didapatkan dari informan. Analisis studi kasus 

dengan membuat penjelasan tentang karya tersebut. Metode yang digunakan 

adalah analisis selama di lapangan menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga 

aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian 

berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian 

rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan 

sebagai kuantifikasi data. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data 

kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, 

jaringan dan bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 

mengambil tindakan. Kesimpulan awal  yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dikemukakan 

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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3.5 Proses Analisis Data 

Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan seluruh data dengan melakukan wawancara pada usaha 

bisnis THE CEV. Mengumpulkan dokumen yang ada pada usaha bisnis 

THE CEV. Dokumen yang terkumpul berupa laporan keuangan, transkrip 

wawancara, sistem informasi akuntansi bagian penjualan. 

2. Seluruh hasil wawancara lalu ditranskripkan sesuai dengan kondisi 

sebenarnya saat wawancara. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan 

peneliti dalam menganalisa informasi yang didapat dari informan. 

3. Menganalisis dan mengklarifikasi informasi yang didapat dari THE CEV. 

Klasifikasi berupa kelemahan dan kelebihan dari sistem informasi akutansi 

yang diterapkan olehTHE CEV. 

4. Menetapkan aktifitas apa saja yang diterapkan pada THE CEV. 

5. Mengevaluasi penerapan sistem berupa flowchart penjualan pada THE 

CEV. 
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3.6 Proses Penelitian 

 

1. Melakukan 
pengamatan 

permasalahan dari 
aktifitas yang ada di THE 

CEV dengan observasi 
partisipan. 

2. Mendiskusikan 
permasalahan yang akan 

diteliti 

3. Menentukan tujuan, 
manfaat, dan lingkup 

permasalahan 

4. Mencari dan 
menganalisa keterkaitan 

penelitian dengan 
penelitian yang sudah 

ada (penelitian 
terdahulu). 

5. Melakukan analisa 
penelitian dengan teori 

sistem informasi 
akuntansi 

6. Melakukan persiapan 
untuk wawancara dan 

observasi 

7. Mengumpulkan data 
dari informan yang 

relevan melalui 
wawancara pada THE 
CEV dan cacaoroung 

8. Rekap data yang 
terkumpul dari hasil 
wawancara, berupa 

transkrip wawancara, 
dokumen-dokumen, 

pengisian daftar 
pertanyaan. 

9. Melakukan uji validitas 
dan reliabilitas dari data 
yang sudah terkumpul. 

10. Melakukan analisa 
hasil pengumpulan data 

dari cacaoroung  

11. Mencari kelebihan 
dan kekurangan dari 

sistem informasi 
akuntansi  

12. Data analisis akan di 
proses menggunakan 
metode analisis miles 

dan huberman 

13. Evaluasi penerapan 
sistem informasi 

akuntansi pada siklus 
penjualan usaha bisnis 

THE CEV berupa 
flowchart 

14. Memberikan saran 
pada hasil penelitian  


