
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang terjadi pada 

bank BTN dan selanjutnya dianalisis dengan teori-teori yang ada hubungannya dengan 

masalah tersebut. 

Pendekatan Kualitatif menurut Moleong (2000:3) yaitu suatu pendekatan penelitian yang 

menggunakan data berupa kalimat tertulis, perilaku, fenomena, peristiwa, pengetahuan atau 

obyek studi yang dialami. Sedangkan  menurut tingkat eksplanasinya termasuk penelitiannya 

deskriptif yang hanya berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (tidak mengutamakan 

statistik) dan analisisnya termasuk penelitian kualitatif. 

 
 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan terarah, maka dalam 

penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah   Sistem Akuntansi Deposito Berjangka 

Terhadap Pendapatan Pada Bank di Bank Tabungan Negara di Surabaya. 

 
 

C.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yaitu data yang digunakan dalam peyusunan skripsi ini adalah data kualitatif, yaitu 

data yang digunakan oleh penulis dalam bentuk penjelasan dan penjabaran kalimat. Sumber 

data yaitu sumber yang dapat dihimpun penulis untuk menunjang skripsi.  

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian yaitu: 

1. Data Primer 



Data Primer yaitu data yang bersumber dari data intern perusahaan dan data tersebut 

di peroleh   dari perusahaan , data- data yang di perlukan antara lain:  

a.  Data gambaran objektif perusahaan 

b. Data mengenai struktur organosasi perusahaan 

c. Wawancara dengan berbagai pihak yang terkait 

2.  Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari buku- buku atau literatur yang di ambil dari 

perpustakaan atau lembaga lain yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. 

 
D.  Prosedur Pengumpulan Data  

               Dalam melaksanakan penelitian, penulis juga memiliki beberapa teknik dalam 

pengumpulan data-data dari perusahaan tersebut. Teknik tersebut dimaksudkan untuk 

menjadi dasar penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Teknik tersebut 

antara lain: 

1. Observasi  

          Dalam teknik ini penulis terjun langsung dalam dunia kerja atau kegiatan yang ada di 

bank BTN (bank tabungan Negara) penulis melihat, mengamati dan turut bekerja 

langsung dengan semua pihak yang bersangkutan CS (Costomer service) dan Teller. 

2. Wawancara  

    Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau Tanya 

jawab secara lisan dengan karyawan yang ada di bank BTN (bank tabungan Negara) 

untuk mendapatkan data deposito dengan pembimbing lapangan Ibu Ricca bagian CS 

(Costomer Service) dan Ibu Delta bagian Teller, Ria SO (Selling Officer) bagian 

marketing.  

3. Dokumentasi 



Adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, ledger,agenda, dan sebagainya.(Arikunto, 

1998:236). Dalam penelitian ini data yang berasal dari dokumen antara lain pemukaan 

deposito, sejarah berdirinya BTN (bank tabungan negara), suku bunga, tugas kayawan. 

1. Literatur 

Dalam teknik ini penulis banyak mengambil data-data dari berbagai literatur sebagai 

ilmu kajian dan ilmu pembanding seperti buku tentang manajemen perbankan, 

kelembagaan perbankan, dasar akuntansi.  

 

E. Teknis Analisis 

        Teknik analisis adalah data yang telah dikumpulkan, diolah dan diproses dengan 

menggunakan teknik analisis kualitatif. Untuk membahas masalah yang terjadi di bank BTN 

(bank tabungan negara), maka langkah-langkah analisis yang dilakukan sebagai berikut:  

1.  Mendefinisikan sistem akuntansi pencatatan  produk deposito berjangka   terhadap 

pendapatan BTN (bank tabungan negara) sebagai upaya penyempurnaan sistem 

akuntansi yang berkembang dari waktu ke waktu guna mencapai efektifitas dan 

efisiensi 

2. Menganalisis sistem akuntansi yang dilakukan oleh BTN (bank tabungan negara) 

KCP (kantor cabang pembantu) Bubutan meliputi 

a) Sistem akuntansi pembukaan deposito 

b) Besar bunga yang diberikan kepada nasabah 

c) Sistem penarikan pada deposito  

d) Antara deposito tahun 2006-2009 dengan pendapatan 

3. Membuat beberapa kesimpulan dan saran  

 




