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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti sebagai tempat penelitian adalah 

perusahaan yang bergerak dibidang perbankan di Kota Batu, yaitu PT. BPR 

“Amanat Kesejahteraan Indonesia” yang merupakan perusahaan jasa penghimpun 

dan penyalur dana beralamat di Jl. Dewi Sartika 12A dan 12B, Kota Batu.  

B. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian 

yang akan diteliti oleh peneliti. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah 

sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. BPR 

“Amanat Kesejahteraan Indonesia” Kota Batu.  

C.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang luas (sugiono, 2005: 21). 

D. Jenis Data & Sumber Data 

Sumber data diperoleh dari PT. BPR “Amanat Kesejahteraan Indonesia” 

Kota Batu. Peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh 

dari perusahaan.  
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- Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara yang 

dilakukan peneliti secara langsung dengan kepala HRD mengenai 

kebijakan sistem informasi akuntansi atan penerimaan dan pengeluaran kas 

yang diterapkan pada PT. BPR “Amanat Kesejahteraan Indonesia”. 

- Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan 

oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Ulum & Ahmad Juanda, 2016), 

meliputi: 

1. Sruktur Organisasi BPR “ Amanat Kesehateraan Indomesia”. 

2. Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas di BPR “Amanat 

Kesejahteraan Indonesia”  

3. Bukti dan dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan dan 

pengeluaran. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian adalah  

a. Wawancara  

Metode wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung 

yaiyu pada beberapa karyawan untyk menyaring dan menggali 
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informasi mengenai gambaran umum sistem informasi akuntansi pada 

penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur penerimaan dan 

pengeluaran kas yang telah berjalan.  

b. Dokumentasi  

Dokumantasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari 

struktur organisasi, catatan-catatan yang dimiliki oleh perusahaan. 

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang 

dicatat mengenai sistem informasi akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas pada perusahaan. 

F. Teknik Analisis Data 

 Tahapan-tahapan untuk menganalisis data dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

a. Menganalisis sistem informasi akuntansi penerimaan dan 

pengeluaran kas. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis 

sistem informasi akuntansi sebagai berikut: 

1. Input data dengan mengambil data transaksi dan 

memasukkannya ke dalam sistem, dengan menggunakan 

dokumen sumber dari perusahaan. 

2. Penyimpanan data merupakan sumber daya yang paling penting, 

relevan dan berguna bagi perusahaan. Dengan mencatat transaksi 

pada buku besar, memberikan kode pada setiap produk, 

menjurnal setiap transaksi, memberikan jejak audit, dan 

penyimpanan berbasis komputer. 
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3. Pengolahan data yaitu, memasukkan data transaksi ke dalam

sistem dengan cara membuat data baru, membaca data yang

sudah ada, memperbarui data yang tersimpan sebelumnya, dan

menghapus data.

4. Output informasi merupakan pengolahan data yang disajikan

pada salah satu dari tiga bentuk, yaitu dokumen, laporan, atau

respon pertanyaan.

b. Menilai keefektifan sistem informasi akuntansi penerimaan dan

pengeluaran kas dengan menggunakan tujuan sistem informasi yang

dikemukakan James A. Hall (2011),  sebagai berikut:

1. Mendukung fungsi penyediaan pihak manajemen

2. Mendukung pengambilan keputusan pihak manjemen

3. Mendukung operasioal harian perusahaan


