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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan susatu usaha untuk mengumpulkan, mencatat 

dan menganalisa sesuatu masalah secara sistematis, atau dengan giat dan 

berdasarkan ilmu pengentahuan mengenai sifat-sifat daripada kejadian atau 

keadaan-keadaan dengan maksud untuk akan menetapkan factor-faktor pokok 

atau akan menemukan paham-paham baru dalam mengembangkan metode-

metode baru. 

3.1 Jenis Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, jenis data penelitian dipaparkan sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Merupakan data yang langsung dapat dan disajikan sebagai dari 

penelitian dan pengamatan secara langsung pada objek atau 

perusahaan tempat melakukan penelitian, dimana dilakaukan dengan 

cara penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak yang 

langsung berkaitan denga penelitian ini diperoleh dari teknik 

wawancara, kemudian akan di olah dengan penulis. Data primer 

pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara pada narasumber 

yang bekerja di PDAM Jepara. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari 

sumber lain atau berasal dari pihak tertentu di luar objek penelitian. 
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Data yang diperoleh berasal dar buku-buku referensi, makalah 

ilmiah, dokumen, penelitian sebelumnya atau bahan bacaan lain 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya. Variabel-variabel yang diteliti terdapat pada 

unit analisis yang bersangkutan dalam sampel penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan 

teknik pengumpulan data sebagi berikut: 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pemberian atas pengumpulan bukti-bukti 

(dokumen) dengan cara membuat salinan, mencatat serta mengutip data-

data dari sumber lapangan. Teknik dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data berupa sejarah berdirinya, dokumen yang 

digunakan dalam Sistem Akuntansi Penerimaan Kas. 

b. Wawancara (interview) 

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topic tertentu. Adapun wawancara yang akan dilakukan pada 

penelitian ini adalahmenegajukan serangkaian Tanya jawab dengan 
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Manajer Keuanagan, kabag Satuan Pengawas Intern, Kepala 

personalian, Staff Keuangan, sehingga penulis dapat memperoleh data 

mengenai fungsi-fungsi, dokumen-dokumen, sistem pencatatan, serta 

struktur organisasi yang terkait dalam sistem pengedalian intern dan 

unsure-unsur yang terkait dalam sistem informasi akuntansi penerimaan 

kas. 

3.2 Metode Pengolahan Data 

Metode Pengolahan data dalam penelitian kualitatif tentang Sistem 

Penerimaan Kas dari Sambungan Baru dan Tagihan Rekening Air 

Pelanggan pada PDAM Kabupaten Jepara menggunakan metode 

pengolahandata triangulasi atau penggabungan. Teknik triangulasi yang 

digunakan sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber untuk pengujian ke validitasan data. Dengan demikian terdapat 3 

jenis triangulasi (Sugiyono,2012) yaitu: 

1. Triangulasi sumber 

Untuk menguji kredibilitas data tidakhanya diperoleh melalui 

dari satu sumber data saja melainkan dari beberapa sumber data 

yang diperoleh informan yang memiliki sudut pandang yang 

berbeda data yang telah dianalisis akan menghasilkan suatu 

kesimpulan. 

2. Triangulasi teknik 

Untuk menguji kredibilitas data tidak hanya dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dicek dengan teknik 
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yang berbeda, misalnya dengan wawancara kemudian dicek 

dengan cara dokumen atau observasi dalam waktu atausituasi yang 

berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data berbeda, maka dilakukan 

secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang reable, valid 

dan akurat. 

3. Triangulasi waktu 

Data yang digunakan harus memperhatikan kondisi dan situasi 

para informan, karena sangat mempengaruhi ke validitasan data 

atau informasi informasi yang diperoleh. Contoh, dengan 

menggunakan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber 

atau informan masih dalam keadaan segar atau belum banyak 

menemui banyak masalah, maka akan memberikan data-data yang 

lebih reable, valid akurat sehingga data akan kredibel. 

3.3 Metode Analisis Data 

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisi deskriptif kualitatif. 

Tujuannya adalah menganalisis data studi kasus dengan cara menentukan, 

mengumpulkan, mengklasifikasikan, menginterprestasikan dan kemudian 

dianalisis dengan teori sistem akuntansi penerimaan kas dan sistem penegendalian 

intern yang ada diberbagai literatur dan selanjutnaya akan memberikan 

kesimpulan serta saran. 

 


