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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pengolahan data yang akan diterima dari 

perusahaan jasa pada PT Merkuri Abadi Globalindo. PT Merkuri Abadi 

Globalindo adalah perusahaan jasa kreatif yang berpusat pada alamat Wisma 

Iskandarsyah Blok A-10, Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Jakarta Selatan. 

Perusahaan ini merupakan perusahaan baru yang bergerak dalam bidang jasa 

kreatif (Event Organizer). 

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan sesuatu melalui sebuah 

penelitian. Penelitian jenis ini hanya bertujuan untuk mmendeskripsikan saja, 

tidak melihat hubungan atau membandingkan (Ulum dan Juanda, 2016: 78). 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang penerapan sistem informasi 

akuntansi di PT Merkuri Abadi Globalindo. 

C. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini, data yang akan digunakan merupakan data sekunder dan 

data primer. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

yang sudah tersedia di PT Merkuri Abadi Globalindo. Dokumen tersebut antara 

lain: invoice perusahaan, laporan pengeluaran perusahaan. Data primer 
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merupakan data yang diperoleh langsung dari perusahaan. Data primer 

digunakan untuk menilai efektivitas sistem informasi akuntansi  yang ada 

diperusahaan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Melakukan wawancara dengan informan yang merupakan pengelola 

keuangan PT Merkuri Abadi Globalindo. 

2.  Melakukan dokumentasi bukti-bukti terkait penerimaan dan 

pengeluaran kas pada event Asus Incredible Race yang diselenggarakan 

di Bali.  

 

E. Teknik Analisa Data  

Untuk menganalisa data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan 

dokumen dokumen dari PT Merkuri Abadi Globalindo, maka data-data 

tersebut dapat diolah sebagai berikut:  

1) Menggambarkan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran 

kas di PT Merkuri Abadi Globalindo. 

a. Menganalisis praktek sistem informasi akuntansi pada komponen input di 

perusahaan. 

 Menganalisis data yang berhubungan dengan input di perusahaan. 

 Memeriksa otoritas dokumen yang digunakan di perusahaan. 
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 Manganalisis pemisahan tugas atas fungsi-fungsi yang ada di 

perusahaan. 

b. Menganalisis praktek komponen proses pada perusahaan yang meliputi 

aktivitas yang terjadi di perusahaan untuk menghasilkan output. 

 Menganalisis prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang ada di 

perusahaan 

 Mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam proses sistem 

informasi akuntansi di perusahaan. 

c. Menganalisis output yang ada pada perusahaan terutama pada bagian 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

 Menilai hasil yang dimiliki perusahaan atas input dan proses sistem 

informasi akuntansi. 

 Menyesuaikan hasil dengan input yang ada dalam perusahaan. 

2) Menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan 

aplikasi E-Village Budgeting pada Desa Sukorejo Kecamatan Bangorejo 

Kabupaten Banyuwangi dengan indikator efektivitas, sebagai berikut: 

 Indikator Akurasi; 

 Indokator waktu; 

 Indikator relevansi.  

3) Menyajikan alternatif sistem informasi akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas dengan menyempurnakan hambatan dalam penerapan 

sistem informasi akuntansi perusahaan. 
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