
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian pada sistem informasi akuntansi dalam 

pengambilan keputusan manajemen pada PT. Angkasa Pura II (Persero) 

Bandar Udara International Kualanamu yang berlokasi di Kualanamu 

International Airport Deli Serdang. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 5 

November 2018 s.d 7 Desember 2018. 

 

Tabel 3.1 
Jadwal Penelitian 

 

No Kegiatan Bulan 2019 
Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sep Okt 

1 Pengajuan 
 Judul 

         
  

2 Kunjungan 
Perusahaan 

         
  

3 Penyusunan 
Proposal 

         
  

4 Pengajuan 
Proposal 

         
  

5 Pengumpulan  
Data 

         
  

6 Penyusunan 
Skripsi 

         
  

7 Bimbingan  
Skripsi 
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3.2 Jenis Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Merupakan sumber data 

yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. 

Dalam hal ini adalah PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara 

International Kualanamu yang mana data tersebut masih perlu diolah sipeneliti. 

Data ini diperoleh dari teknik wawancara yang kemudian akan diperoleh 

peneliti untuk dijadikan bahan informasi. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada 

perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi 

kepustakaan dengan mempelajari buku - buku yang ada hubungannya dengan 

objek penelitian. 

Data Sekunder yang digunakan peneliti berasal dari buku - buku yang 

bersangkutan dengan judul penelitian. Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh melalui literatur - literatur. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan pengamatan, wawancara dan studi dokumen. 

1. Pengamatan (Observasi)  

Metode Observasi adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti 

dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan 

perusahaan. 

Observasi adalah pengamatan langsung pada objek yang diteliti, 

mengamati berbagai kegiatan yang terjadi di objek penelitian yaitu perusahaan. 

Teknik observasi merupakan teknik pengataman yang dilakukan oleh penulis 

untuk mencatat hasil pengam atan berdasarkan pengamatan langsung untuk 

mendapatkan data yang relevan. 

2. Wawancara 

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan - pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun 

tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas 

mengenai objek penelitian. 

Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan pihak manajemen 

perusahaan atau setiap bagian perusahaan. Wawancara merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara keseluruhan diperoleh berdasarkan 

wawancara atau tanya jawab secara langsung. 
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3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara 

membaca dan mempelajari dokumen, buku - buku, literatur yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti dan berdasarkan dokumen yang ada pada 

perusahaan. 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, 

yaitu hanya dengan cara mengumpulkan data kemudian membandingkan 

dengan teori - teori selanjutnya dianalisis dan diinterprestasikan berdasarkan 

landasan teori yang ada. 
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