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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Deskripsi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan analisis mendalam 

terhadap permasalahan yang ada. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian 

dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu 

fenomena sosial dan masalah manusia (Noor, 2011:33-34). 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus  dimana peneliti 

meneliti peristiwa secara mendalam dan analisis data yang dikumpulkan. Studi 

kasus merupakan desain penyelidikan ditemukan di berbagai bidang. Terutama 

evaluasi, di mana peneliti mengembangkan sebuah analisis mendalam tentang 

kasus, terkadang program, acara, kegiatan, proses, atau satu atau lebih individu 

(Creswell, 2013:14). 

3.2 Metode Pengambilan Data 

 Data diambil dengan cara menggunakan metode benchmarking untuk 

melakukan perbandingan sistem informasi akuntansi di dalam siklus pembelian 

dengan perusahaan Fairytale. Benchmarking yang dilakukan adalah dengan Bapak 

Pupung, yaitu salah satu karyawan perusahaan Primadonna yang bergerak di bidang 

manufaktur yang menjual roti. Peneliti juga melakukan benchmarking dengan 

pakar SOP untuk mengetahui perancangan SOP yang tepat. Pengambilan data 
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menggunakan data primer dimana peneliti mengambil data secara langsung melalui 

sumber asli atau pihak pertama.  

Kriteria di dalam Benchmarking adalah : 

 

 

 

 

 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah informan di dalam industri bisnis yang sama 

yang akan diwawancarai. Objek dalam penelitian ini adalah perancangan sistem 

informasi akuntansi siklus pembelian. Metode pengumpulan data yang digunakan 

peneliti adalah : 

a) Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga 

diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain (Noor, 

2011:138). Wawancara yang dilakukan adalah menggali informasi pada pada 

perusahaan yang memiliki industri sejenis dan membandingkan dengan 

Fairytale. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. 

Kriteria Perusahaan Benchmarking : 

1. Memiliki sistem pembelian yang terstruktur 

2. Memiliki skala usaha dari industri mikro 

Table 3.1 Kriteria Perusahaan Benchmarking 

sd Kriteria Ahli SOP : 

1. Memiliki usaha ≥ 5 tahun 

2. Memiliki kompetensi yang cukup 

3. Memiliki SOP dalam usahanya 

Table 3.2 Kriteria Ahli SOP 

sd 
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Wawancara semi terstruktur menggunakan pertanyaan terbuka, dan pertanyaan-

pertanyaan lanjutan digunakan untuk menggali lebih banyak informasi 

(Mikkelsen, 2011:77). Wawancara yang dilakukan memiliki indicator yaitu : 

Siklus Pembelian Perusahaan, SOP Kriteria pemasok, Kegiatan Stock Opname, 

dan Dokumen yang dimiliki. 

b) Dokumen 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian adalah nota-nota pembelian dari 

supplier, data feedback customer, dan siklus pembelian yang digunakan oleh 

Fairytale, foto produk, tanda tangan informan, transkrip hasil wawancara, dan 

surat pernyataan melakukan wawancara antara peneliti dengan informan yang 

diteliti. 

3.3 Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian keabsahan data metode penelitian kualitatif meliputi uji, yaitu 

validitas interval, validitas eksternal, dan reliabilitas (Sugiyono, 2014:366). 

Pengujian validitas interval yang digunakan oleh peneliti adalah metode triangulasi. 

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan 

dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 

2015:397).  

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber 

(Sugiyono, 2014:373). Peneliti menggunakan dokumentasi dan wawancara dengan 

perusahaan yang di benchmark setelah itu peneliti memeriksa dan menyatukan data 
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yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan praktisi bisnis, ahli SOP, dan 

dokunnen. 

3.4 Proses Penelitian 

1. Mengumpulkan data masukan yang diterima dari pelanggan Fairytale. 

2. Menentukan tujuan yang akan diteliti berdasarkan hasil umpan balik yang 

diberikan pelanggan. 

3. Mengumpullkan teori dan sumber-sumber akademis yang terkait topik 

penelitian. 

4. Mencari keterkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

(penelitian terdahulu). 

5. Membuat daftar pertanyaan mengenai siklus pembelian perusahaan yang 

akan diwawancarai. 

6. Melakukan wawancara dengan pemilik perusahaan yang berada dalam 

industri yang sejenis dan ahli SOP. 

7. Membuat rekapan data-data yang dikumpulkan melalui wawancara dan 

dokumen, seperti transkrip wawancara, data feedback pelanggan, nota-nota 

pembelian. 

8. Melakukan analisa dari hasil pengumpulan rekapan data-data. 

9. Menstandarkan kriteria-kriteria dalam pemilihan supplier ke dalam SOP. 

10. Merancang sisten informasi akuntansi siklus pembelian Fairytale yang 

terstruktur melalui Benchmarking. 

11. Memberikan kesimpulan dan saran pada hasil penelitian. 

  


