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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Armada Pagora Jaya Kediri, yang terletak

di Jl.Achmad Yani No.59 kediri.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Peneliti mengumpulkan

informasi secara lengkap dengan menggunakan prosedur pengumpulan data dan

waktu yang telah ditentukan. Ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik

yang digunakan serta tempat dan waktu penelitian maka penelitian ini

menggunakan jenis penelitian deskriptif.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu hasil wawancara tentang proses penjualan, sumbernya dari

bagian penjualan. Data sekunder di peroleh dari dokumen-dokumen dan catatan

yang menunjang prosedur penjualan yang isinya terdiri dari :

a. Fungsi yang terkait dengan penjualan kredit

b. Dokumen yang digunakan dalam penjualan kredit

c. Catatan akuntansi yang digunakan kredit

d. Bagan alir dokumen yang melukiskan sistem penjualan kredit
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D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan metode

dokumentasi. Dengan metode ini peneliti dapat mengumpulkan data dengan

metode akuntansi. Dengan metode ini peneliti dapat mengumpulkan data

dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan catatan yang ada dalam berbagai

bentuk yang

ada dalam berbagai bentuk yang isinya berkaitan dengan sistem informasi

akuntansi penjualan dan penerimaan kas. Dengan metode pengumpulan

dokumentasi, maka instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman

dokumentasi yang berupa cara menulis, mengumpulkan, dan mengkopi formulir-

formulir, dokumen-dokumen atau catatan perusahaan yang relevan dengan skripsi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian untuk dapat mengetahui tentang

sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas pada PT. Armada

Pagora Jaya Kediri yaitu sebagai berikut:

a. Mempelajari struktur organisasi dan job description pada PT. Armada Pagora

Jaya Kediri sesuai dengan prinsip yang harus dipegang dalam menyusun suatu

struktur organisasi yaitu harus ada pemisahan tugas antara fungsi pencatatan,

pelaksanaan dan penyimpanan atau pengelolaan.

b. Menilai kelengkapan dokumen dan catatan terkait yang digunakan dalam

penjualan kredit dan penerimaan kas pada PT. Armada Pagora Jaya Kediri
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c. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi prosedur penjualan kredit dan

penerimaan kas pada PT. Armada Pagora Jaya Kediri dalam mengumpulkan,

memproses, dan menyimpan data.

Input.

1. Menganalisis nomor faktur tercetak atau tidak tercetak.

2. Memeriksa apakah dokumen yang digunakan sudah diotorisasi oleh pihak

yang bersangkutan.

Proses.

1. Mengidentifikasi fungsi yang terkait agar berjalan dengan baik dan sudah

adanya pemisahan tugas pada penjualan kredit dan penerimaan kas.

2. Mengevaluasi pada langkah prosedur penjualan kredit dan penerimaan kas.

Output.

1. Memeriksa laporan penjualan kredit, apakah sudah sesuai dengan transaksi

yang terjadi.

2. Memeriksa laporan penjualan kredit, apakah sesuai dengan kebutuhan

pihak manajemen.


