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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Dealer Yamaha Motor Gondanglegi 

yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk (Utara RSI) Gondanglegi-Malang. 

Letaknya sangat strategis karena lokasinya bearada tepat disekitar 

pertokoan, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar.  

B. Jenis Dan Sumber Data  

Jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, karena 

penelitian ini hanya bertujuan untuk mendeskripsikan saja, tanpa melihat 

adanya hubungan atau perbandingan. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah formulir atau dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan penjualan, laporan keuangan penjualan, dan kendala-kendala yang 

berhubungan dengan penjualan yang ada di Dealer Yamaha Motor 

Gondanglegi  

C. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Wawancara  

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang struktur pengendalian intern penjualan yang berlaku pada 

perusahaan dan kendala-kendala yang berhubungan dengan penjualan.  
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2. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara melihat 

dokumen-dokumen yang terkait dengan penjualan, laporan keuangan 

penjualan, dan membaca buku yang berhubungan dengan struktur 

pengendalian internal penjualan.   

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang di gunakan  pada peneliti ini adalah 

teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya. Proses analisis 

data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Analisis lingkungan pengendalian    

a. Mengidentifikasi  praktek dan kebijakan karyawan 

b. Mengevaluasi pelaksanaan seperti: ketepatan waktu dan 

ketercapaian target 

c. Mengevaluasi kendala atau hambatan yang ada di dealer seperti: 

karyawan yang tidak mampu menjual barang, fasilitas yang kurang 

memadai, barang atau produk yang tidak laku. 

2. Analisis penaksiran resiko  

a. Mengidentifikasi penyusunan laporan keuangan  

b. Menganalisis estimasi signifikan dalam laporan keuangan  

c. Mengevaluasi resiko yang sering dihadapi oleh dealer 

 

 



29 

 

 

 

3. Analisis aktivitas pengendalian    

a.  Mengidentifikasi kebijakan dan prosedur  dalam kegiatan 

penjualan 

b. Mengevaluasi pelaksanaan  seperti: ketepatan waktu dan 

ketercapaian target 

c. Menilai keefektifan aktivitas yang berhubungan dengan penjualan 

4. Analisis informasi dan komunikasi   

a. Mengevaluasi sarana atau alat penunjang  

b. Menilai keefektifan dari keseragaman informasi 

5. Analisis pengawasan    

a. Mengidentifikasi kegiatan yang ada di dealer  

b. Kebijakan pengendalian untuk masing-masing kegiatan  

c. Memverifikasi/ kualitas pengendalian fungsi penjualan 

 


