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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Ulum & Juanda 

(2016), penelitian deskriptif adalah jenis penilitian yang bertujuan untuk 

menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Penelitian jenis ini hanya 

bertujuan mendeskripsikan saja, tidak melihat hubungan maupun 

membandingkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan 

pengungkapan Efektivitas Operasional atas Penjualan dan Penerimaan Kas pada 

Primer Koperasi Kartika Lestari Malang. 

B. Lokasi Penelitian  

 Lokasi Penelitian ini dilakukan di Primer Koperasi Kartika Lestari Malangg 

yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. C-1 Kota Malang, Jawa Timur. 

Dipilihnya koperasi tersebut untuk dilakukannya penelitian karena koperasi 

tersebut merupakan pusat ritel yang dimiliki oleh koperasi milik angkatan darat 

yang berada di wilayah Kota Malang, yang mempunyai proses penjualan dan 

penerimaan kas sehingga membutuhkan sistem informasi akuntansi penjualan 

dan penerimaan kas yang baik dan tepat.   
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C. Fokus Penelitian  

 Fokus penelitian ini pada Sistem Akuntansi Penjualan dan Penerimaan Kas 

Primer Koperasi Kartika Lestari Malang terkait dengan Sistem Pengendalian 

Intern untuk Mencapai Tingkat Efektivitas Operasional yang terdiri dari struktur 

organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, dan 

pegawai yang cakap. 

D. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data 

primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti langsung dari sumber pertama, data primer berasal dari hasil 

wawancara oleh peneliti kepada pihak perusahaan. Data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara seperti catatan atau dokumen, data sekunder diperoleh atau 

dicatat pihak lain. 

E. Teknik Perolehan Data  

Teknik perolehan data adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk 

memperoleh data yang di perlukan. Teknik perolehan data pada penelitian ini 

menggunakan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Teknik dokumentasi 

yaitu mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen dan catatan yang sudah 

ada yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan 

kas. Dokumen dan catatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah struktur 

organisasi, bagan alur (flowchart) penjualan dan penerimaan kas, dan bukti-bukti 
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transaksi penjualan dan penerimaan kas. Teknik wawancara yaitu teknik 

pengambilan data dimana peneliti berdialog dengan responden pihak internal 

yaitu bagian Urusan Bendahara Primer Koperasi Kartika Lestari Malang untuk 

menggali informasi yang lebih mendalam tentang unsur pengendalian intern 

terkait dengan penjualan dan penerimaan kas yang diterapkan oleh Primer 

Koperasi Kartika Lestari Malang. 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan tahapan terpenting dalam suatu penelitian, 

dengan analisis data maka masalah peneliti akan dapat dipecahkan. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih 

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta 

pada analisis terhadap antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika 

ilmiah. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan data yang diperoleh dari 

instansi dengan memberikan gambaran umum apa adanya sesuai dengan 

kenyataan pada saat penelitian dilakukan. penelitian ini terbatas, hanya 

menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menguraikan, dan 

menjelaskan tentang keadaan sebenarnya sehingga dapat ditarik kesimpulan.  

Adapun  tahapan yang akan digunakan dalam analisis data pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

a. Menganalisis sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas  

pada Primer Koperasi Kartika Lestari: 
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1) Flowchart penjualan tunai  

2) Flowchart penjualan kredit  

3) Flowchart penerimaan kas 

4) Unsur pengendalian intern penjualan dan penerimaan kas 

b. Menganalisis efektivitas sistem informasi akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas yang diterapkan pada Primer Koperasi Kartika Lestari.  

 


