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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem 

informasi akuntansi. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya 

membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan 

kata-kata, gambar holistik dan rumit. Jane Richie menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan 

perspektifnya di dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi dan 

persoalan tentang manusia yang diteliti.
1
 

Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
2
 Data deskriptif yaitu data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.
3
 

Dari penjelasan tersebut bahwasannya metode penelitian kualitatif 

merupakan penelitian lapangan yang dilakukan oleh seorang peneliti.  

Ada beberapa proses penelitian metode kualitatif yaitu: 

 

1. Tahap orientasi atau deskripsi, pada tahap tersebut peneliti 

mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanya.

                                                 
1
 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya,2017), hal.6 
2
 Ibid., hal., 4 

3
 Ibid., hal., 11 
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2. Tahap reduksi/fokus, pada tahap tersebut peneliti mereduksi segala 

informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama untuk 

memfokuskan pada masalah tertentu. Pada tahap reduksi ini peneliti 

menyetor data dengan cara memilih mana data yang menarik,penting, 

berguna dan baru. 

3. Tahap selection, pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah 

ditetapkan menjadi lebih rinci.
4
   

 

 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil tempat penelitian di Pabrik Gula 

Modjopanggoong Tulungagung Jl.Raya Kauman, kecamatan Kauman, 

Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Pengambilan data di 

Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung tersebut untuk menyelesaikan 

penyusunan tugas akhir perkuliahan yaitu Skripsi dengan judul yang 

terkait sistem informasi akuntansi pada persediaan di gudang. 

 

C. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti sangat di perlukan sebab dalam penelitian 

kualitatif kehadiran peneliti di tempat penelitian sangat berpengaruh besar 

dengan hasil penelitian. Kehadiran peneliti harus dilukiskan secara 

eksplisit dalam laporan penelitian, fungsi dari peneliti sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula digunakan 

                                                 
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung:Alfabeta, 2016),hal.29 
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tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai 

instrumen, penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan di mulai dari bulan 

Januari sampai Juli tahun 2019. 

Untuk mendapatkan data lapangan yang berupa catatan maka harus 

disusun secara rapi agar tidak kesulitan dalam penyajian data. Langkah-

langkah dalam pengambilan data lapangan yaitu pertama meminta izin ke 

tempat penelitian melalui surat perizinan penelitian, kedua menerima surat 

persetujuan penelitian serta datang ke tempat penelitian untuk meminta 

izin ke Manajer Keuangan, yang ke tiga mengambil data di tiap  bagian 

yang dibutuhkan.     

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana 

data dapat diperoleh.
5
 Pengambilan data penelitian ini menggunakan data 

primer dan sekunder, data primer adalah  data yang diperoleh secara 

langsung dari bagian gudang dan akuntansi dengan cara wawancara, 

observasi dan dokumentasi, data sekunder adalah data yang berupa tulisan 

atau angka yang berupa data-data stok barang di gudang material. Sumber 

data menggunakan trianggulasi, peneliti mengambil informan 5 di bagian 

masing-masing yaitu, Asisten Manajer, Akuntan, Administrasi gudang 

material, dan pemasok.  

 

                                                 
5
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan....,hal.174 
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a. Sumber data di bagi menjadi tiga yaitu: 

1. Paper   : Sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa 

huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain. Data 

penelitian yang didapat dari bagian gudang Pabrik 

Gula Mojdopanggoong Tulungagung yaiu dari 

bukti-bukti tertulis maupun kartu gudang yang 

menjadi data untuk pendataan barang di gudang 

material serta bukti-bukti pelaporan dari bagian 

akuntansi/ pembukuan 

2. Place   : Sumber data yang menyajikan tampilan berupa 

keadaan diam dan bergerak. Tempat penelitian 

yang peneliti ambil di Pabrik Gula 

Mojdopanggoong Tulungagung termasuk 

perusahaan manufaktur yang berfokus pada 

produksi gula putih. 

3. Person   : Sumber data yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban 

tertulis melalui angket. Hasil wawancara diperoleh 

dari pihak Asisten Manajer Keuangan, Akuntan, 

Bagian Administrasi gudang material dan 

Pemasok .
6
 

 

                                                 
6
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta:Rineka Cipta,3013),hal.172 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), 

Observasi dan Dokumentasi: 

1.  Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap 

muka maupun dengan telepon. 

2. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara 

dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi 

dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga 

objek-objek alam yang lain.
7
 

3. Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
8
 

 

F. Teknik Analisis Data 

Sujarwedi mengatakan bahwa analisis data dapat diartikan sebagai 

cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data 

tersebut untuk menjawab rumusan masalah.
9
 Analisis data adalah proses 

                                                 
 

7
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,..., hal.193 

 
8
 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:Alfabeta,2017),hal.124 

 
9
 Rokhmat Subagiyo, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta:Alim’s 

Publishing,2017),hal.186 
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mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga 

mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
10

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditentukan pada uji 

validitas dan reliabilitas.  Penelitian kualitatif kriteria utama terdapat pada 

hasil data penelitian yang pertama valid yaitu data yang tidak berbeda 

antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada objek peneliti, kedua reliabel dimana suatu data dinyatakan 

relibel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama 

menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda 

menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi 

dua menunjukkan data yang tidak berbeda, dan yang ketiga objektivitas di 

sini lawannya subjektif data objektif akan cenderung valid.
11

 

Pengecekan kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitatif antara lain yaitu:  

 

 

                                                 
 

10
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,....hal., 335 

 
11

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 

2016), hal.267-268 
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1.  Perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan 

Perpanjang kehadiran dapat meningkatkan kepercayaan data, maka 

peneliti kembali lagi ke tempat peneliti untuk melakukan pengamatan 

dan wawancara untuk mendapatkan data yang baru dan lebih banyak. 

Perpanjangan kehadiran dapat menumbuhkan rasa percaya kepada 

peneliti, sehingga peneliti dapat lebih fokus dalam mencocokkan data 

yang telah didapat dengan praktik aslinya. 

2. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data, trianggulasi mempunyai tiga macam 

sebagai berikut: 

a. Peneliti memanfaatkan penggunaan sumber yaitu, 

membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

b. Peneliti memanfaatkan metode, Menurut patton terdapat dua 

metode/stategi seperti pengecekan kepercayaan hasil temuan dari 

beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat 

kepercayaan hasil temuan dengan beberapa sumber data dengan 

metode yang sama. 

c. Peneliti menggunakan teori, bahwa fakta tidak dapat diperiksa 

derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori.
12

  

 

                                                 
12

 lexy J.Meolong,, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 

2005), hal.330 
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3. Menggunakan Membercheck 

Membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh peneliti dan apakah sudah sesuai dengan apa yang diberikan 

oleh pemberi data. Tujuan dalam penggunaan membercheck yaitu untuk 

memastikan informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam penulisan 

laporan sesuai dengan yang dimaksud. 

4. Confirmability 

Objektivitas pengujian kualitatif disebut dengan uji confirmability 

penelitian, sebab penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil 

penelitiaan telah disepakati oleh banyak orang.
13

 Seperti  pembahasan 

diatas analisis kasus dilakukan pengecekan apakah data yang diperoleh 

sudah sesuai dengan apa yang di teliti sehingga data bisa dipercaya. 

Penetapan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan 

teknik pemeriksaaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, seperti 

kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan 

kepastian.
14

  

 

H. Tahap-Tahap Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif harus melakukan beberapa tahap untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Tahap-tahap tersebut yaitu 

sebagai berikut: 

                                                 
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D….., hal. 270   
14

 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif....,hal.324 
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1. Tahapan Pra-lapangan, terdapat delapan tahapan di dalam tahapan pra-

lapangan yang pertama penyusunan rancangan penelitian, yang kedua 

memilih lapangan penelitian, ketiga mengurus perizinan, keempat 

menjajaki dan menilai lapangan, kelima memilih dan memanfaatkan 

informasi, keenam menyiapkan perlengkapan penelitian, ketujuh 

persoalan etika penelitian 

2. Tahap Perkerjaan lapangan, uraian tahapan di dalam tahapan 

perkerjaan terdapat tiga poin yaitu yang pertama memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, kedua memasuki lapangan, ketiga 

berperan-serta sambil mengumpulkan data
15

 

3. Tahap analisis data, proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. 
16

 

 

                                                 
15

 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., hal.127 
16

 Ibid., hal., 280 


