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BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

3.1 Lokasi  Penelitian 

Penelitian  ini  dilakukan  di  PT. Bank  Pengkreditan  Rakyat  (BPR) Dau  Anugerah 

Malang  yang  terletak  di Jl. Raya  Sengkaling  No.259A, Mulyoagung, Dau,  Malang,  Jawa 

Timur  65151 . 

3.2 Jenis  Penelitian 

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  kasus  dan  penelitian  deskriptif.  Menurut  

Umar  (2003; 32),  penelitian  studi  kasus  merupakan  suatu  penelitian  secara  rinci  

mendalam,  menyeluruh  atas  suatu  objek  tertentu  yang  biasanya  relative  kecil  dalam  

kurun  waktu  tertentu. Sedangkan  penelitian  deskriptif  yakni  penelitian  yang  hanya  

menggambarkan,  meringkas  berbagai  kondisi,  situasi,  atau  berbagai  variable  Bungin, 

(2010:33). Penelitian  ini  mendeskripsikan  penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA)  

pada  proses  pemberian  kredit  konsumsi   pada  PT. Bank  Pengkreditan  Rakyat  (BPR)  Dau  

Anugerah  Malang. 

3.3 Waktu Penelitian 

Waktu  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dimulai  dari  bulan  Mei  2016  

s.d  April  2017.

3.4 Jenis  Data 

Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  kualitatif  yaitu  data  

yang  berisi tentang  penjelasan  atau  pernyataan  yang  tidak  berbentuk  angka-angka  dan  

data  dari  objek  yang  diteliti  kemudian  disusun  dan  dianalisis  sesuai  dengan  teori  yang  

ada  dan  mengambil  kesimpulan  dari  perbandingan  tersebut. Kesimpulan  dan   perbandingan  

tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  sistem  informasi  akuntansi  yang 

ada  pada  PT. BPR  Dau  Anugerah. 
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3.5 Sumber  Data  

Sumber data  merupakan  objek  dimana  data  diperoleh. Sumber  data  penelitian  adalah  

faktor  yang  penting  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  pengumpulan  data. Sumber  Data  

yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  dari  PT. BPR  Dau  

Anugerah  Malang. Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  

yaitu  data  yang  dikumpulkan,  diiolah  dan  disajikan  oleh  peneliti  secara  tidak  langsung  

melalui  perantara  (diperoleh  dan  dicatat  oleh  pihak  lain)  yaitu   berupa  laporan   prosedur  

pemberian  kredit  yang  ada  pada  PT. BPR  Dau  Anugerah  baik  yang  dipublikasikan  

maupun  yang  tidak  dipublikasikan. Berikut  data  sekunder  yang  diminta  oleh  peneliti  

kepada  pihak  perusahaan: 

a. Struktur   organisasi   PT.  BPR  Dau  Anugerah  Malang 

b. Uraian  deskripsi  pekerjaan  dari  masing-masing  bagian  dalam  proses  pemberian  kredit  

konsumsi  PT.  BPR  Dau  Anugerah   Malang 

c. Formulir,  bukti  dan  catatan  yang  berhubungan  dengan  proses  pemberian  kredit   

konsumsi  PT.  BPR  Dau  Anugeh  Malang.  

d. Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA) 

Selain  itu  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  

yaitu  berupa  hasil  wawancara  oleh  peneliti  kepada  pihak  PT. BPR  Dau  Anugerah  

mengenai  permasalahan  perkreditan  yang  terjadi  pada  perusahaan  dan  mengenai  sistem  

informasi  akuntansi  yang  ada  pada  PT. BPR  Dau  Anugerah  Malang. 

3.6 Teknik  Pengumpulan  Data 

Teknik pengumpulann data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara  merupakan  pertemuan  dua  orang  untuk  bertukar  informasi  dan  ide  melalui  

Tanya  jawab,  sehingga  dapat  dikontruksikan  makna  dalam  suatu  topic  tertentu  

(Esterberg,  2002). Wawancara  digunakan  untuk  mengetahui  sistem  yang  berjalan  pada  



23 
 

23 
 

perusahaan,  pengawasan  dan permasalahan berkaitan dengan pemberian kredit. Selain itu 

juga berkaitan  kebijakan  pemberian  kredit,  prosedur,  persyaratan,  dan  pertimbangan  

khusus  dalam  pengajuan  kredit. 

b. Dokumentasi  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  terlalu. Dokumen  bisa  berbentuk  

tulisan,  gambar,  atau  karya-karya  monumental  dari  seorang. Dokumen  yang  berbentuk  

tulisan  misalnya  catatan  harian,  sejarah  kehidupan  (life  histories),  ceritera,  biografi,  

peraturan,  kebijakan.  Dokumen  yang  berbentuk  gambar  misalnya  foto,  gambar  hidup,  

sketsa  dan  lain-lain.  Dokumen  yang  berbentuk  karya  misalnya  karya  seni,  yang  dapat  

berupa  gambar,  patung,  film  dan  lain-lain.  Studi  dokumen  merupakan  pelengkap  dari  

penggunaan  metode  observasi  dan  wawancara  dalam  penelitian  kualitatif. Dokumentasi  

digunakan  untuk  mengetahui  tentang  sejarah  perusahaan,  Sistem  Informasi  Akuntansi  

(SIA)  tentang  prosedur  pemberian  kredit,  serta  mendokumentasikan  hasil  wawancara. 

 

 

3.7 Teknik  Analisis  Data 

Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  analisis  

deskriptif  yaitu  penyajian  data  yang  diperoleh  dari  perusahaan  dengan  memberikan  

gambaran  sesuai  dengan  kondisi  perusahaan  pada  saat  penelitian. Tahapan-tahapan  yang  

digunakan  dalam  analisis  data  dalam  penelitian  ini  yaitu: 

3.7.1 Mengevaluasi input dan sumber  data input 

Input  adalah  segala  sesuatu  yang  masuk  ke  dalam  system  dan  selanjutnya  menjadi  

bahan  untuk  diproses. Pada  tahapan  ini  dilakukan  analisis  input  mengenai  sumber  daya  

input  dari  masing  masing  elemen  input  yang  ada  pada  perusahaan. Hal  ini  berkaitan  

dengan  data  yang  ada  pada  perusahaan  apakah  sudah  sesuai  dengan  permasalahan  yang  

ada. 



24 
 

24 
 

3.7.2 Mengevaluasi Proses berkaitan dengan tahapan pemberian kredit 

Proses adalah bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan 

menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. Analisis   Formulir, bukti  dan  catatan  yang  

berhubungan  dengan  proses  pemberian  kredit   PT.  BPR  Dau  Angerah   Malang. 

3.7.3 Mengevaluasi Sumber Data Output 

Pada tahapan ini hanya mengamati sumber data fisik dalam output yang dihasilkan. Pada 

sistem informasi, keluaran dapat berupa informasi, cetakan laporan dan sebagainya.  

 


