
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

  Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan 

kualitatif digunakan karena obyek permasalahan yang diteliti mempunyai latar penelitian yang 

kompleks, yang melihat manusia dengan segala kepentingannya sebagai subjek yang 

menjalankan struktur pengendalian internal. Sedangkan dari sisi obyek peneliti, dalam 

pendekatan ini manusia dipandang sebagai alat pengumpul data utama, sehingga pendekatan 

yang digunakan akan lebih tepat jika penelitian pada hal-hal yang bersifat kualitatif, karena 

obyek penelitian akan dilihat dalam konteks yang lebih luas dan dalam.  

1. Ruang Lingkup  

  Ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana sistem informasi akuntansi penjualan 

dapat meningkatkan pengendalian internal guna mengurangi resiko lapping pada C.V. Ganeca 

Exact. Penelitian ini membatasi hanya pada prosedur penerimaan kas dari pembayaran piutang 

saja. .  

2. Rancangan Penelitian 

  Rancangan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah studi kasus. Pemilihan 

rancangan studi kasus dipilih menurut Yin (1996), tergantung pada tipe pertanyaan penelitian 

yang diajukan oleh peneliti. Rancangan penelitian studi kasus seringkali mengajukan 

pertanyaan “Bagaimana”, dimana jenis pertanyaan tersebut menuntut penjelasan yang luas 

terhadap obyek-obyek penelitian, tidak hanya jawaban atau penjelasan dari satu sisi saja. 

Sehingga dampaknya bahwa diperlukannya pengamatan terhadap semua unsure yang berkaitan 

dengan objek penelitian. Sehingga rancangan penelitian studi kasus menuntut adanya sebuah 



penelitian yang mencoba menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan semua hal yang 

berkaitan.  

 

B. Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang diolah berupa keterangan dan penjelasan baik tertulis maupun lisan 

mengenai struktur pengendalian intern perusahaan. 

  Sumber data yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen CV. Ganeca Exact tentang 

langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh CV. Ganeca Exact Surabaya dalam 

meningkatkan sistem pengendalian intern, struktur organisasi CV. Ganeca Exact 

Surabaya, masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan strategi yang diterapkan 

CV. Ganeca Exact Surabaya. 

 

2. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil dengan menggunakan pedoman wawancara. 

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada nara sumber. Kemudian dari hasil wawancara 

dihasilkan dalam bentuk tulisan. 

 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

  Prosedur penulisan data pada skripsi ini adalah dengan menggunakan metode sebagai 

berikut : 

1. Library Study 

Adalah cara mengumpulkan data berdasarkan pada teori yang penulis peroleh dari 

literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis sajikan. 



2. Field Research 

Adalah cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan 

langsung ke obyek penelitian sesuai dengan permasalahan yang penulis sajikan dalam 

pengumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Interview 

Mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung kepada 

karyawan dan pimpinan yang dijadikan obyek penelitian. 

  b. Observasi 

Penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara 

sistematiss terhadap gejala dan kejadian dari obyek penelitian. 

 

D. Teknis Analisis 

  Seluruh data – data yang diperoleh, diolah dan disusun sedemikian rupa, kemudian 

dilakukan evaluasi dan perbandingan antara data yang telah diolah dan disusun dari hasil 

penelitian yang ditemui pada perusahaan tersebut dengan teori – teori yang diperoleh dari hasil 

kepustakaan guna pembahasan, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab 

permasalahan yang dihadapi perusahaan, terutama yang berkaitan dengan tema skripsi ini. 

Adapun teknik analisisnya adalah sebagai berikut :  

1. Melakukan pengamatan tentang sistem penjualan yang dilakukan CV. Ganeca Exact 

Surabaya untuk mengetahui sejauh mana telah memenuhi elemen – elemen struktur 

pengendalian intern, yaitu :  

a. Lingkungan pengendalian 

b. Sistem informasi akuntansi  

c. Aktifitas pengendalian  



2. Melakukan pengamatan tentang prosedur penerimaan kas yang dilakukan CV. Ganeca 

Exact sudah benar atau belum 

3. Menyimpulkan dan memberi saran 

 




