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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, yakni dari bulan 

Februari sampai dengan bulan  Mei 2018. Penelitian ini dilakukan pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lontar Kabupaten Kupang. 

3.2 Jenis Data  

1. Menurut Sumber Data 

a. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari PDAM 

Kabupaten Kupang berupa neraca dan laba rugi. 

b. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

berupa wawancara dari kepala bagian keuangan PDAM Kabupaten 

Kupang. 

2. Menurut Sifat Data  

a. Data kuantitatif 

Data Kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk 

angka-angka yang berkaitan dengan penelitian ini seperti data 

Neraca dan Laporan Laba/Rugi PDAM Kabupaten Kupang tahun 

2013-2015. 
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b. Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Teknis pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan 

dokumen, yakni melakukan pengamatan data dari dokumen-dokumen 

yang  terkait dengan Akuntansi piutang pada PDAM Kabupaten Kupang 

yakni laporan neraca dan laba/rugi. 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

1. Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang 

saling berkaitan atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mnencapai 

tujuan bersama. 

2. Prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan misalnya : 

orang, jaringan gudang yang harus dilayani dengan cara yang tertentu 

oleh sejumlah pabrik dan pada gilirannya akan mengirimkan pelanggan 

menurut proses tertentu. 

3. Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan 

dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan 

melaporkan aktivitas atau transaksi perusahaan dalam bentuk informasi 

keuangan. 

4. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca 

perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau 

pemberian kredit kepada debitur. 
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5. Akuntansi piutang merupakan klaim terhadap sejumlah uang yang 

diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah teknis deskriptif. 

Nazir (2003:54), pengertian dari metode deskriptif adalah suatu metode 

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu 

sistem penelitian ataupun suatu kelas peristiwa dimasa sekarang. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif adalah metode penelitian 

untuk memperoleh gambaran suatu kondisi/keadaan tertentu sehingga 

metode ini bermaksud memberikan gambaran mengenai fenomena-

fenomena yang terjadi sehubungan dengan jenis penelitian yang 

digunakan. Dalam melakukan suatu penelitian, perlu dilakukan penetapan 

tentang fokus penelitian sehingga penelitian akan jauh lebih mudah dalam 

mempelajarinya.  

  Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam 

penelitian ini yakni : Bagaimana Pelaksanaan Sistem dan Prosedur 

Akuntansi Piutang Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Kupang, maka dilakukan langkah-langkah analisis sebagai 

berikut: 

1. Melihat bagaimana sistem dan prosedur dari penagihan, pelaksanaan, 

dan pencatatan piutang pada PDAM Kabupaten Kupang. 

2. Melakukan penilaian terhadap sistem dan prosedur akuntansi piutang 

yang telah diterapkan pada PDAM Kabupaten Kupang. 



37 
 

3. Melihat bagaimana alur pelaksanaan dan pencatatan piutang pada 

PDAM Kabupaten Kupang. 

4. Menganalisis apakah sistem dan prosedur akuntansi piutang pada 

PDAM Kabupaten Kupang telah diterapkan secara baik, dalam arti 

bahwa sistem dan prosedur akuntansi piutang yang telah didesain oleh 

perusahaan telah dilaksanakan oleh bagian-bagian yang 

bertanggungjawab sehingga tujuan dari adanya sistem dan prosedur 

akuntansi piutang dapat terpenuhi dengan baik sehingga tercermin 

dalam laporan piutang. 

 

 


