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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Objek Penelitian 

Obyek penelitian merupakan unsur yang penting dalam kegiatan penelitian 

karena dari obyek penelitian tersebut dapat dikumpulkan sejumah informasi 

sebagai data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah 

perusahaan CV Jaya Sakti Trussindo Cabang Malang yang melakukan aktivitas 

penjualan galvalum dan jasa pemasangan galvalum.  

Pada perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini dilakungan pengamatan 

terhadap kegiatan penjualan, berbagai catatan-catatan yang diperguankan dalam 

penjualan, sistem akuntansi yang dipergunakan dan pengendalian intern yang 

dilaksanakan oleh perusahaan.   

B. Jenis Penelitian  

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disajikan, 

maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010:41) 

“penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.  

      Suharsimi (2009:63) menyebutan ; “metode penelitian deskriptif adalah 

suatu metode meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang”. Dengan 

menggunakan metode deskriptif akan dibuat deskripsi, gambaran, maupun lukisan 
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secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta–fakta, sifat–sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

      Dengan menggunakan penelitian deskriptif ini penulis bertujuan 

memperoleh gambaran tertentu berkaitan dengan fakta, dengan jalan 

mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasikannya, menganalisisnya dan 

menginterprestasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hal hal 

yang saat ini berlaku. Di dalam penelitian terdapat upaya mendeskripsikan, 

mencatat, mengalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini 

terjadi.Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi 

dengan keadaan saat ini dan melihat kaitannya dengan variabel-variabel yang ada. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang di kumpulkan oleh penulis dalam rangka penulisan skiripsi 

ini terdiri dari data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari 

sumbernya. Pada penelitian ini data sekundernya diperoleh dari dokumen 

perusahaan yang akan diteliti yaitu berupa formulir, catatan akuntansi dan data 

lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah 

teknik dokumentasi. 

Merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dari 

perusahaan yang berupa struktur organisasi, formulir dan catatan akuntansi 

sebagai sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 
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E. Teknik  Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Adapun tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis struktur organisasi untuk mengetahui fungsi dan tugas serta 

tanggung jawab masing-masing bagian yang terkait dengan system penjualan 

dan penerimaan kas pada CV. Jaya Sakti Trussindo. 

2. Menganalisis formulir dan catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem 

akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada CV. Jaya Sakti Trussindo. 

3. Menganalis data dan mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan sistem 

dan prosedur akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada CV. Jaya Sakti 

Trussindo. 

 




