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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu yang 

tujuannya menjelaskan atau mendeskripsikan secara detail mengenai sistem 

informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas yang ada pada PT. 

MEDITRANS GLOBAL DI SURABAYA 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Meditrans Global di Surabaya. 

perusahaan ini merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan penjualan  

alat-alat kesehatan yang bertempat di Surabaya dan beralamat di Jl. Sentra 

Point Blok AD – 33, Gunung Anyar kota Surabaya, karena perusahaan ini 

adalah perusahaan yang jumlah transksinya bisa terbilang lumayan besar oleh 

karena itu PT. Meditrans Global memerlukan sistem informasi akuntansi 

berupa penjualan dan penerimaan kas. 

 

C. Unit analisis 

Unit analisis pada penelitian ini adalah bagian penjualan dan  penerimaan 

kas yang ada di PT. Meditrans Global di Surabaya, Sistem informasi akuntansi 

berupa penjualan dan penerimaan kas  untuk menyediakan informasi yang 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan bagi manajemen. 
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D.  Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Dimana data primer ini 

di peroleh dari narasumber melalui wawancara. Narasumber yang menjadi 

sumber data pada penelitian ini adalah bagian administrasi penjualan dan 

bagian pelaksanaan teknis di dalam perusahaan.  

Kemudian data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi dengan cara 

datang langsung ke gudang dan mendokumentasikan dengan cara mengkopi 

dokumen yang diperlukan seperti informasi pemesanan barang atau surat 

perujukan dari rumah sakit , faktur faktur yang ada di dalam perusahaan faktur 

penjualan berupa faktur pengiriman hingga faktur yang terkait dengan 

penerimaan kas  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik perolehan data yang peneliti gunakan yaitu dokumentasi, 

wawancara. Teknik dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk 

memperoleh data yang sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain. Dalam 

penelitian, teknik ini digunakan untuk mendokumentasi struktur organisasi, 

dokumen serta catatan yang mendukung sistem informasi akuntansi penjualan 

dan penerimaan kas. Teknik ini dilakukan dengan memfotocopy data, 

memotret serta mencatat ulang dan memastikan data yang ada di dalam 

perushaan ini dapat diteliti oleh peneliti 

Teknik wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara 

langsung dengan pihak administrasi penjualan dan bagian pelaksanaan teknis  
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yang terlibat pada bagian penjualan dan penerimaaan kas, Teknik wawancara 

ini dilakukan dengan mengajukan petanyaan yang terkait dengan dokumen, 

prosedur, dan sudah mendapatkan persetujuan langsung dari narasumber 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

mengolah data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian atau pustaka. 

Adapun teknik analisis data deskriptif pada penelitian ini langkah 

langkahnya sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi input dan menganalisis sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas pada PT. Meditrans Global yaitu faktur 

serta dokumen yang digunakan dalam pengadaan, penerimaan, 

penyaluran barang hingga diakui sebagai penerimaan kas seperti surat 

pesanan , surat permintaan, faktur kredit dan pengeluaran barang, 

apakah sudah mencantumkan nomor sesuai urutan transaksi, kesesuain 

formulir dengan standar oprasional prosedur yang berlaku.  

2. Menganalisis proses dengan cara mengidentifikasi otorisasi pihak yang 

bertanggung jawab terkait dengan prosedur prosedur-prosedur 

penerimaan pendapatan pada perusahaan. Melakukan analisa data dan 

peninjauan lapang serta pelaksanaan teknis sistem informasi akuntansi 

penerimaan kas dengan membandingkan kesesuaian prosedur dan 

kenyataan yang diterapkan dalam pelaksanaan sistem informasi 



32 
 

 

akuntansi penerimaan pendapatan dilapangan sesuai dengan yang 

ditetapkan oleh perusahaan  

3. Menganalisis output yaitu dalam konteks keefektifan penjualan dan 

penerimaan kas. memeriksa laporan-laporan seperti laporan penjualan 

dan laporan penerimaan kas yang ada pada PT. Meditrans Global dan 

kemudian dinilai apakah sudah sesuai dengan transaksi yang terjadi dan 

dicatat apakah sudah urut sesuai dengan tanggal transaksinya pejualan, 

dalam hal ini bertujuan umtuk membantu bagian manajemen atas 

pengawasan penjualan dan penerimaan kas terkait aktifitas penjualan 

dan penerimaan kas pada PT Meditrans Global di Surabaya 

 


