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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis penelitian 

Berdasarkan dari judul penelitian tentang analisis sistem informasi 

akuntansi penjualan dan penerimaan kas untuk meningkatkan efektivitas 

pengendalian intern, Maka ada metode penelitian yang digunakan yaitu 

dengan metode penelitian deskriptif menurut Zainal (2012:54) menyatakan 

bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk 

menjawab persoalan – persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang 

terjadi. Dapat di tarik kesimpulan penelitian deskriptif ini merupakan 

metode di dalam suatu penelitian yang memberikan deskripsi atau 

gambaran yang jelas tentang keadaan atau situasi sosial peristiwa yang 

terjadi saat ini.  

3.2 Sumber data penelitian  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua 

yaitu sebagai berikut :  

1. Sumber data primer  

Data primer merupakan data yang langsung di dapat dari penelitian 

dan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian tempat penulis 

malakukan penelitian menurut (Arisqua, Isharijadi Dan Wijaya, 2017). 

Data ini diperoleh dari wawancara ke perusahaan agung sejahtera 

motor. Dan mewawancarai disetiap bagian yang terkait dengan sistem 

informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas untuk mendapatkan 

informasi prosedur sistem penjualan dan penerimaan kas dalam 

meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan mengumpulkan 

dokumentasi data – data yang dibutuhkan dalam sistem penjualan dan 

penerimaan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern. 

2.  Sumber data sekunder 

Data sekunder data yang didapat secara tidak langsung tetapi melalui 

sumber lain menurut (Arisqua, et.al 2017). Data ini diperoleh tidak 

secara langsung tetapi dengan media lain seperti  studi pustaka untuk 
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mencari buku sebagai referensi dan jurnal ilmiah yang terkait dengan 

penelitian ini untuk membandingkan teori yang ada dengan praktek 

yang ada di perusahaan agung sejahtera motor. 

3.3 Variabel, operasional dan pengukuran 

Variabel merupakan bentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari tentang apa yang diteliti oleh peneliti sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, selanjutnya dapat ditarik kesimpulannya. Menurut 

Sugiyono (2016:38) pengertian variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

“Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat, atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada 

penelitian ini ada beberapa variable yang di gunakan peneliti yang berguna 

untuk membantu menjawab permasalahan yang di kemukakan. Variable 

ini di jelaskan supaya tidak ada perbedaan pengertian yang di berikan oleh 

pembaca. Berikut ini variable – variable yang di gunakan dalam penelitian 

antara lain: 

1. Sistem informasi akuntansi penjualan 

Baridwan (2012:109) menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi 

penjualan merupakan prosedur penjualan yang urutannya kegiatannya 

dari diterimanya barang pesanan hingga pengiriman sampai pembuatan 

faktur penjualan dan pencatatan penjualan barang yang terjual. 

2. Sistem informasi akuntansi penerimaan kas 

Mulyadi (2016:379) penerimaan kas merupakan pendapatan yang 

bersumber dari penjualan dan penerimaan kas dari penagihan piutang 

yang dapat menambah aset perusahaan. 

3. Sistem pengendalian intern  

Menurut Romney dan steinbart (2015:229) menjelaskan tentang sistem 

pengendalian intern merupakan rencana organisasi dan metode bisnis 

yang digunakan menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan 

andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi 

perusahaan, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan perusahaan. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis ada  beberapa 

teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut, yaitu : 

1. Wawancara  

Menurut Jaya (2018) menyatakan dalam teknik penelitian dengan 

menggunakan wawancara ini mengadakan tanya jawab langsung 

dengan pihak yang terkait dengan sistem penjualan dan penerimaan 

kas pada perusahaan Agung Sejahtera Motor. 

2. Observasi 

Melakukan pengamatan secara langsung yang berhubungan dengan 

penelitian untuk melihat tentang organisasi yang ada yang terlibat 

dalam sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan kas. 

3. Dokumentasi  

teknik pengumpulan data dengan dokumentasi  untuk Mencari dan 

Mengumpulkan data – data yang mengenai hal – hal yang mengenai 

tentang struktur organisasi, dokumen yang digunakan dalam sistem 

penjualan dan penerimaan kas, catatan akuntanis yang digunakan dll. 

4. Studi pustaka  

Penulis melakukan studi pustaka untuk pengumpulan data dan 

informasi yang berkaitan dengan yang akan diteliti  yaitu dengan cara 

meminjam buku untuk mencari literature sebagai bahan referensi untuk 

menemukan konsep – konsep sebagai landasan teoritis dalam 

mendukung suatu penelitian. 

3.5 Prosedur Analisis 

   Prosedur analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis diskriptif yaitu dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan 

keadaan suatu obyek penelitian untuk mengetahui dan menganalisis 

tentang permasalahan yang dihadapi oleh obyek penelitian, tahap – 

tahapnya sebagai berikut : 
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1. Menganalisis sistem informasi akuntansi penjualan dan penerimaan 

kas pada perusahaan agung sejahtera motor, seperti: 

a. Menganalisis fungsi yang terkait dengan sistem penjualan dan 

penerimaan kas. 

b. Catatan yang digunakan dalam sistem penjualan dan penerimaan 

kas. 

c. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan dan penerimaan 

kas. 

d. Informasi yang diperlukan dalam sistem informasi akuntansi 

penjualan dan penerimaan kas. 

e. Prosedur yang membentuk sistem informasi akuntansi penjualan 

dan penerimaan kas. 

2. Menganalisis sistem pengendalian intern dalam penjualan dan 

penerimaan kas, seperti: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tugas di setiap fungsi sesuai 

dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

tersebut. 

b. Sistem otoritas yang dijalankan perusahaan pencatatan, dokumen, 

dan prosedur  

c. Praktek yang sehat di dalam perusahaan untuk menjalankan tugas 

dan fungsi setiap unti organisasi  

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 

Struktur organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 


