
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 3.1  Jenis penelitian 

 

Berdasarkan dari hasil observasi yang telah di lakukan penulis , penulis  telah 

mendapatkan  data data dari perusahaan yang akan di jabarkan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

           Penelitian ini penulis lakukan pada perusahaan cv. Duta jepara yang 

beralamat di jalan raya jepara kudus km3, mindahan batealit.  Dalam 

penelitian ini di diskripsikan sebagai  metode kualitatif, menggambarkan cara 

dan bagai mana menerapkan sistem akuntansi penjualan pada perusahaan 

cv.duta  jepara. Aktivitas didirikan nya perusahaan  adalah untuk memperoleh 

manfaat ekonomi yang layak dan menguntungkan. Dalam hal ini usaha yang  

di pilih harus benar benar  memiliki peluang untuk di kembangkan dan 

memberikan keuntungan bagi perusahaan mebel furniture cv.duta jepara, 

serta di nyatakan  mempunyai maksud da tujuan khusus guna memenuhi 

kepuasan customer. 

 

3.2 Jenis Data dan Sumber Data 

 Jenis data dan sumber data yang di kumpulkan oleh penulis  dan penelitian 

ini dapat di bedakan menjadi dua jenis, yaitu: 
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a. Data premier merupakan jenis data yang di peroleh dari sumber utama 

nya   ( sumber asli  ). Sesuwai dengan asal nya maka jenis data ini 

sering di sebut  dengan data mentah ( raw data ) atau data murni , yang 

di peroleh dri hasil penelitian lapangan secara langsung dan masih 

memerlukan pengolahan lebih lanjut . Dalam penulisan ini yamng 

termasuk  kepada data primer adalah prosedur penjuaalan yang ada 

dalam perusahaan meubel furniture cv.Duta Jepara. 

 

b. Data sekunder  adalah jenis data yang di peroleh melalui hasil 

pengolahan pihak kedua baik data ini di sebut juga  dengan data 

eksternal. Dalam penulisan ini  data sekunder nya berupa laporan 

keuangan perusahaan , struktur organisasi, pihak yang terkait dan tugas 

bagian bagian dalam perusahaan , serta prosedur penjualan di 

perusahaan. 

 

3.3 Objek penelitian 

          Pada perusahaan cv. Duta jepara mempunyai salah satu pengendalaian 

yang penting, adalah pengendlian terhadap harta perusahaan khususnya pada 

pengendalian terhadap penjualan.  Sesuwai dengan objek pengendalian 

interen  yaitu manusia dan aktivitas nya maka pengendalian atau subjek dapat 

di golongkan sebagai berikut: 

 



 

 

a. Sistem,metode dan prosedur itu sendiri 

 

Pengendalian ini di sebut dengan pengendalian otomatis. Yaitu suatu 

sistem , metode atau prosedur yang hendak di ciptakan sedemikian rupa 

untuk mencegah penyelewengan. 

 

b. Pengendalian fungsional 

Secara tegas di buat suatu unit atau departemen yang kerjannya khusus 

mengawasi , mengkoreksi dan menyempurnakan. 

c. Pengawasan melekat 

Yang dilakukan setiap atasan dan bawahan nya. Model pengawasan 

bertingkat ini sesuwai dengan derajat kepangkatannya 

d. Pemilik  

Yaitu  pengawasan terakhir. Bilamana cara pengawasan dan 

pengawasan itu tidak berhasil  dalam menjalan kan tugas nya maka 

sebagai pemilik da pengawas tunggal  akan mengambil alih 

pengawasan. 

  3.5     Metode penggumpulan data     

         Adapun metode yang sering di gunakan penulis dalam pengumpulan data 

yang diperlukan dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : 

a. daftar  pernyataan yaitu pengumpulan data yang  dengan cara  membuat 

pernyataan  yang  ditujukan kepada pihak perusahaan yang terkait.  



 

 

 

b. Wawancara yaitu dengan cara melakukan Tanya jawab  langsung secara  

lisan kepada bagian penjualan, bagian gudang,  administrasi  keuangan 

dan bagian akuntinng. 

3. 6     Metode analisis data 

          Data yang penulis kumpulkan darri perusahaan selanjutnya di analisis  

dengan menggunakan deskreptif kualitatif. Dengan menggunakan deskreptif 

kualitatif , data yang di peroleh disusun sedemikian rupa sehingga dapat di teliti 

berdasarkan teori teori yang berhubungan dengan permasalahan yang selanjutnya 

data akan dievaluasi  sehingga diambil suatu kesimpulan.                                                             

           

 

 

 

 


