
 
 

20 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Objek penelitian ini dilakukan di PT. Delta Adib Distribusi. 

Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distribusi 

makanan. Perusahaan ini berpusat di Jakata. Adapun alasan peneliti memilih 

objek tersebut adalah. PT. Delta Adib Distribusi merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang distribusi yang melakukan penjualan secara tunai dan 

kredit. Dimana berdasarkan informasi dari Saudari Esti Laras A. selaku 

Internal Audit Supervisor dan juga narasumber penelitian ini menyatakan 

bahwa, perusahaan terkait tidak mempunyai SOP yang jelas, tegas dan tertulis 

terkait prosedur penjualan kredit. Aktivitas penjualan kredit pada perusahaan 

objek penelitian dapat berpotensi tinggi terjadi kesalahan dan atau 

kecurangan. 

B. Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, 

dimana peneliti melakukan penelitian mengenai penerapan Sistem Informasi 

Akuntansi pada penjualan kredit berdasarkan pada kondisi langsung pada 

sumberdata untuk memperoleh gambaran dan menjelaskan secara 

menyeluruh atas fenomena yang terjadi dari objek penelitian. 

C. Jenis Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

primer, yang merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung untuk 
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mendapatkannya. Data tersebut berupa dokumen-dokumen terkait penjualan 

kredit, prosedur/alur pelaksanaan penjualan kredit dan SOP penjualan kredit 

yang diperoleh dari hasil interview. Sedangkan data sekunder yang diperoleh 

dari dokumentasi berupa faktur, pencatatan penjualan kredit, pelaporan 

penjualan kredit, dan profil umum perusahaan yang diperoleh melalui website 

resmi perusahaan terkait dan atau diperoleh dari hasil interview langsung. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik perolehan data yang digunakan sebagai berikut : 

1. Interview 

Yaitu teknik perolehan data dengan cara membuat pertanyaan dan 

melakukan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan bagian dari 

perusahaan yang relevan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh adalah 

prosedur penjualan kredit dan dokumen terkait penjualan kredit. 

2. Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mencatat, memfoto, mencopy, dan 

atau mendownload data yang akan diperoleh. Yaitu meliputi dokumen faktur, 

jurnal akuntansi, dan profil umum perusahaan. 

 

E. Teknik/Tahapan Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif. Yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi data yang 

relevan dengan yang akan diteliti, menganalisis data dan mengambil 

kesimpulan dalam bentuk uraian (Ulum dan Juanda, 2017). 
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Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Analisis sistem informasi akuntansi penjualan kredit pada PT. Delta 

Adib Distribusi. 

a. Melakukan interview kepada narasumber. Tentang alur 

terjadinya penjualan kredit, SOP yang digunakan dalam 

penjualan kredit, pencatatan penjualan kredit, dan pelaporan 

penjualan kredit. 

b. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan penjualan kredit. 

2. Analisis Input  

Dalam analisis input dari SIA penjualan kredit, memerlukan 

data wawancara dari karyawan dan atau narasumber yang berkaitan 

dengan penilitian. Evaluasi pada alur serta SOP yang dilakukan 

dalam aktivitas penjualan kredit dan dokumen-dokumen terkait 

penjualan kredit, seperti: Faktur penjualan, jurnal akuntansi. 

3. Analisis Proses 

Dalam menganalisis proses dari sistem informasi akuntansi 

penjualan kredit, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu: 

a. Menganalisis prosedur dari sistem penjualan kredit, terkait 

fungsi dan pembagian tugas serta kewenangan tiap karyawan 

terkait penjualan kredit. 

b. Menganalisis pihak apa saja yang tekait dengan proses dan 

prosedur penjualan kredit. 
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c. Membuat flowchart dari sistem penjualan kredit yang sudah 

diterapkan oleh perusahaan selama ini. 

4. Analisis Output 

Dalam tahap ini, seusai data didapat oleh peneliti dan sudah melalui 

proses analisa. Peneliti dapat mendeskripsikan sistem informasi 

akuntansi penjualan kredit pada perusahaan terkait. 

5. Menarik kesimpulan dan memberi saran dari hasil analisa dan 

penelitian. 


