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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana sumber data didapatkan. 

Adapun lokasi yang dipilih untuk ini pada perusahaan Kontraktor, Real 

Estate, Perdagangan, Perkebunan di CV. Artha Anugrah Abadi yang 

beralamatkan di Jl. Kebonagung. Desa Taman Harjo Kec. Singosari, Jawa 

Timur. 

B. Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bermaksud memberikan 

gambaran tentang suatu permasalahan dengan mangacu pada latar 

belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan. Penulis 

menghimpun fakta-fakta yang berhubungan dengan penerapan sistem 

penjualan kredit dan penerimaan kas yang telah diterapkan oleh 

perusahaan. 

Dari penjelasan singkat tersebut, maka jenis penelitian yang 

dilakukan merupakan penelitian deskriptif. Penelitian diskriptif merupakan 

penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi atau 

kejadian. Jadi penulis berusaha mengungkapkan suatu masalah atau 

keadaan sebagaimana adanya. 

Jenis penelitian deskriptif yang dilakukan berdasarkan pada 

pendekatan studi kasus yang memberikan gambaran secara mendetail 
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tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari 

suatu kasus. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperoleh dalam melakukan penelitian tersebut langsung 

didapatkan dari CV. Artha Anugrah Abadi. Jenis datanya adalah data 

primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari bagian 

penjualan dan keuangan pada CV. Artah Anugrah Abadi berupa informasi 

mengenai sistem dan prosedur penjualan dan penerimaan kas pada 

perusahaan tersebut. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari catatan 

dan dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan: 

a. Struktur Organisasi 

b. Prosedur dan catatan akuntansi penjualan dan penerimaan kas. 

c. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit dan 

penerimaan kas. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu 

wawancara dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses yang dilakukan oleh peneliti agar dapat 

langsung berkomunikasi dengan pihak yang bersangkutan dalam 

perusahaan untuk melaksanakan interview dengan susunan pertanyaan 
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yang sudah disiapkan untuk memperoleh data tentang sistem dan 

prosedur penjualan kredit dan penerimaan kas yang sudah diterapkan 

oleh perusahaan. 

2. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan cara mencatat, mengumpulkan, dan 

mempelajari data-data yang diberikan oleh pihak perusahaan. 

E.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif dimana data yang digunakan diperoleh dari bagian 

penjualan dan penerimaan kas dan tanpa menggunakan rumus. Adapun 

tahapan analisis yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan sistem informasi akuntansi pada fungsi penjualan 

kredit dan penerimaan kas yang telah diterapkan oleh perusahaan, 

diantaranya: 

1) Struktur organisasi bagian penjualan kredit dan penerimaan kas. 

2) Sistem dan prosedur penjualan kredit dan penerimaan kas. 

3) Bagian yang terkait dengan penjualan kredit dan penerimaan 

kas. 

4) Dokumen yang terkait dengan penjualan kredit dan penerimaan 

kas. 

5) Laporan yang dihasilkan dari penjualan kredit dan penerimaan 

kas. 
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b. Menganalisis sistem penjualan kredit dan penerimaan kas. 

Selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap sistem penjualan 

kredit dan penerimaan kas dengan melihat catatan akuntansi serta 

formulir-formulir yang selama ini dipakai dan diterapkan apakah 

sudah berjalan dengan efisien atau tidak. 

c. Analisis Input. 

Menganalisis input dari sistem informasi akuntansi penjualan kredit 

dan penerimaan kas yaitu yang berkaitan dengan dokumen-

dokumen, dan formulir-formulir yang berupa kwitansi, nota/memo 

sebagai tanda bukti pernerimaan kas dari penjualan kredit dan 

membandingkannya dengan laporan penjualan apakah sudah adanya 

kesesuain atau tidak dengan cara: 

1) Mengidentifikasi pihak-pihak yang mengotorisasi bukti. 

2) Mengidentifikasi kelengkapan bukti-bukti transaksi yang 

digunakan. 

3) Mengidentifikasi akte perjanjian yang tercantum dalam 

dokumen yang berupa rekap keputusan dan memperurut bukti. 

d. Analisis Proses 

1) Melakukan analisis terhadap prosedur pencatatan dan otoritas 

terhadap fungsi penjualan kredit dengan memisahkan 

pengendalian tugas dan jobdeskripsion. 
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2) Melakukan analisis catatan akuntansi serta formulir-formulir 

yang selama ini dipakai. 

e. Analisis Ouput 

Menganalisis output sistem informasi akuntansi fungsi penjualan 

kredit dan penerimaan kas, yaitu hasil akhir dari pemrosesan sistem 

yang berupa laporan penjualan dan penerimaan kas dengan cara: 

1) Mengevaluasi kelengkapan laporan berupa laporan penjualan, 

laporan piutang dan laporan penerimaan kas. 

2) Menilai kewajaran informasi yang terjadi dalam laporan 

penjualan dengan cara membandingkan antara informasi 

dilaporan dan bukti-bukti. 

3) Melakukan analisis terhadap tingkat kesesuaian antara laporan 

penjualan kredit dan laporan penerimaan kas. 


