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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengguanakan metode pendekatan kualitatif 

yaitu berupa kalimat-kalimat yang menggambarkan keadaan umum 

suatu perusahaan. Peneliti akan melakukan observasi secara langsung 

ke lapangan, dimana peneliti akan melakukan penerapan sistem 

informasi akuntansi pada UMKM bunga dan tanaman CV. Mekar Sari 

Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. 

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif. Yang berisikan paparan atau data yang relevan dari hasil 

penelitian pada objek penelitian yang mencoba mengetahui dan 

memecahkan permasalahan yang dihadapi perusahaan. Sehingga 

kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dari analisis deskriptif 

tersebut. Penelitian ini didesain untuk mendeskripsikan bagaimana 

penerapan sistem informasi akuntansi dan kondisi penyajian laporan 

keuangan dari UMKM CV. Mekar Sari setelah diterapkannya sistem 

informasi akuntansi berbasis android.  
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan 

dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah bunga dan tanaman CV. Mekar Sari yang beralamatkan di Jln. 

Nusa Indah, RT 01 RW 03, Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, 

Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada daerah ini memang dikenal dengan 

sentra usaha bunga dan tanaman hias di wilayah Kediri bagian Selatan. 

 

C. Kehadiran Peneliti 

Dalam hal ini, peneliti berperan penting demi tercapai tujuan dari 

penelitian ini. Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam melakukan 

penelitian secara langsung mendatangi tempat yang akan diteliti. Dalam 

penelitian tersebut, peneliti berperan sebagai pengamat dan pewawancara. 

Seperti yang dikatakan oleh Moelong bahwa kedudukan peneliti dalam 

penelitian kualitatif cukup rumit. Disini peneliti sekaligus berperan sebagai 

perencana, pelaksana, pengumpul data, dan pelapor hasil penelitiannya.45 

Jadi, kehadiran peneliti ke tempat penelitian sangat diperlukan untuk dapat 

mengumpulkan data-data yang relevan dan menyimpulkan data secara 

komprehensif.  

 

 

 

                                                             
45 Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2017), Hal. 168. 
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D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata 

atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambing tertentu 

yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal.46 Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian dengan alat pengambilan data langsung pada subjek 

sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini didapat peneliti dari 

pengamatan langsung ataupun kehadiran langsung peneliti ke lokasi 

penelitian dengan pengamatan langsung maupun hasil wawancara 

langsung. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diambil dari buku, selebaran, 

pamflet, artikel, skripsi/tesis yang masih berkaitan dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. Jadi, sumber data dalam 

penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

 

 

 

 

                                                             
46 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV. 

Jejak, 2018), Hal. 212. 
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2. Sumber Data 

Untuk mempermudah mengidentifikasikan sumber data dalam 

penelitian ini, maka dikelompokan menjadi tiga bagian yang disingkat 

dengan 3P, yaitu:47 

 

a. Person adalah sumber data yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis. 

b. Place adalah sumber data yang menyajikan tampilan berupa 

keadaan diam dan bergerak. 

c. Paper adalah data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, 

angka, gambar, atau symbol-simbol lain. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar 

unutk memperoleh data yang diperlukan.48 Teknik pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah komunikasi dua arah untuk 

mendapatkan data dari responden.49 Wawancara merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

                                                             
47 Mukhtazar, Prosedur Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), Hal. 

65. 
48 Mamik, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), Hal. 103. 
49 Jogiyanto Hartono, Penulisan Buku Ajar Yang Baik Dan Produktif, (Yogyakarta: 

Penerbit ANDI, 2021), Hal. 98. 
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sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu. Dengan 

teknik ini peneliti dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang 

segala sesuatu secara lisan kepada pengelola UMKM. Melakukan 

wawancara sebaiknya dimulai dari pertanyaan yang mudah, jangan 

menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building raport, jika perlu 

ulang kembali jawaban untuk klarifikasi kepada narasumber, serta 

selalu berikan kesan positif dan kontrol emosi negatif. 

 

2. Observasi 

Observasi meruapkan upaya peneliti untuk menyajikan 

gambaran realistik perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, 

membantu mengerti perilaku manusia dan melakukan evaluasi. 

Beberapa bentuk observasi dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi 

partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak 

terstruktur.50 Dalam penelitian ini, peniliti akan menggunakan metode 

observasi partisipasi, yakni dengan terjun langsung dan mengamati 

bagaimana aktivitas ekonomi UMKM CV. Mekar Sari dan 

menganalisis penerapan sistem informasi akuntansi-nya. Teknik 

penngumpulan data ini dilakukan dengan mengamati obyek-obyek 

yang menjadi fokus penelitian mulai dari transaksi penjualan, transaksi 

pembelian, dan siklus akuntansi yang diterapkan pada UMKM CV. 

Mekar Sari. 

                                                             
50 Habib Abdul Rahman, Za’imatun Niswati, dan Aswin Saputra, Perancangan Sistem 

Persediaan Barang Berbasis Java Untuk Sistem Informasi Showroom Dan Bengkel, Jurnal Riset 

dan Aplikasi Mahasiswa Informatika Vol. 01 No. 03, 2020, Hal. 431. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu suatu usaha mengumpulkan data-data yang 

menyangkut penelitian ini dengan cara menggunakan dokumen yang 

tersedia sebagai sumber informasi.51 Dokumentasi bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya lainnya. Dokumentasi merupakan 

teknik pengumpulan data dengan melihat dan mengumpulkan 

dokumen transaksi-transaksi aktivitas ekonomi yakni mencakup segala 

pemasukan maupun pengeluaran. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan 

menggunakan logika yang merupakan metode pembahasan yang bersifat 

menguraikan, menggambarkan, membandingkan, dan menerangkan suatu 

data atau keadaan, menganalisa masalah-masalah yang berkaitan dengan 

laporan keuangan, mulai dari fungsi-fungsi data, prosedur yang berkaitan 

dengan penerapan sistem informasi sehingga dapat meningkatkan 

keefektifan dan keefisienan di UMKM bunga dan tanaman CV. Mekar 

Sari. Dengan menganalisa masalah-masalah menggunakan logika dapat 

digunakan untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang 

dianalisis.  

 

                                                             
51 Faujan Otinur, Sifrid S. Pangemanan, dan Jessy Warongan, Analisis Sistem Informasi 

Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Pada Toko Campladean 

Manado, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 12 No. 1, 2017, Hal. 174. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan suatu teknik yang digunakan peneliti 

agar penelitian kualitatif dapat dipenanggungjawabkan secara ilmiah. 

Menurut Moleong  ada empat kriteria teknik pemeriksaan untuk menetapkan 

keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmability). 

Adapun hal-hal yang dilakukan peneliti guna menjamin keabsahan 

data antara lain sebagai berikut: 

 

1. Ketekunan  Pengamatan 

Bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur- unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan kemudian memusatkan 

diri pada hal-hal tersebut. Kemudian menelaahnya secara rinci. 

 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.52 Dengan 

triangulasi ini, peneliti mampu menarik kesimpulan yang mantap tidak 

hanya dari satu cara pandang, sehingga kebenaran data lebih bisa di 

terima. Disini peneliti menggunakan triangulasi teknik, 

                                                             
52 Nisita Wuri, Sugihardjo, dan Agung Wibowo, Faktor yang Mempengaruhi Petani 

dalam Kegiatan Pengolahan Pupuk Organik di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, 

Kabupaten Brebes, Jurnal Triton Vol. 12 No. 1, Juni 2021, Hal. 91. 
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membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data 

dari hasil observasi dan juga data dari hasil dokumentasi. 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahapan penelitian kualitatif sebagai berikut:53 

 

1. Membangun Kerangka Konseptual  

2. Merumuskan Permasalahan Penelitian  

3. Pemilihan Sampel dan Pembatasan Penelitian  

4. Instrumentasi  

5. Pengumpulan Data  

6. Analisis Data  

7. Matriks dan Pengujian Kesimpulan 

 

Maka untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini saya 

akan mencoba untuk membahas tahap-tahapan penelitian kualitatif yang 

akan saya lakukan meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

 

1. Persiapan 

2. Lapangan 

5. Penerapan aplikasi 

3. Pengolahan Data 

                                                             
53 Asep Suryana, Tahap-Tahap Penelitian Kualitatif Mata kuliah Analisis Data Kualitatif, 

Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, 

2007, Hal. 2. 
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4. Mengambil Kesimpulan 

5. Tahap Verifikasi 

6. Narasi Kualitatif 




