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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian  

 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang 

menghasilkan sebuah data desktiptif berupa kata – kata tertulis yang 

dihasilkan dari proses wawancara dan data yang di peroleh dari narasumber 

yang di teliti. Penelitian kualitatif tidak menggunakan teori tertentu tetapi 

melihat fakta – fakta yang ditemukan dilapangan. Penelitian yang tidak 

dibuktikan dengan menggunakan prosedur – prosedur statistika. Penelitian 

ini akan menggambarkan, memaparkan serta menganalisis perlakuan 

akuntansi piutang pada Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita yang sesuai 

dengan SAK ETAP. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa 

Timur , yang beralamatkan di Jl. Jemur Andayani No. 55 Surabaya. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan April – Mei 2021. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Data diperoleh secara langsung dari narasumber di lapangan, 

sumber data kualitatif yang menghasilkan sebuah kata deskriptif berupa kata 

– kata tertulis yang dihasilkan dari proses wawancara dan data yang di 

peroleh dari narasumber yang diteliti. Sumber data yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu data primer yang berupa wawacara langsung kepada 

ketua dan bendahara atau bagian keuangan Koperasi Setia Bhakti Wanita 

dan data sekunder yang di peroleh dari literatur yang ada,serta sumber – 

sumber lainnya yang berkaitan dengan penerapan akuntansi piutang SAK 

ETAP.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 

Wawancara ini di gunakan untuk mengumpulkan informasi dari 

narasumber. Wawacara yang di lakukan dalam di lakukan kepada ketua 

koperasi, bagian keuangan koperasi. Dimana hasil yang di peroleh 

berupa informasi – informasi terkait akuntansi piutang. 
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2. Observasi  

Observasi ini di gunakan peneliti untuk melaksanakan pengamatan secara 

langsung di lapangan. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana proses kegiatan dan kondisi yang ada di lapangan, yang mana 

hal ini peneliti akan mendatangi Kopwan Setia Bhakti Wanita untuk 

melakukan pengamatan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi pada 

Kopwan Setia Bhakti Wanita. 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan utnuk menggambarkan data yang terlampir atau 

data yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan wawancara dan 

observasi dilapangan. 

 

3.5 Definisi Variable dan Definisi Operasional 

3.5.1 Definisi Variable 

 Akuntansi piutang merupakan suatu pencatatan yang timbul 

akibat adanya transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, 

dimana pembayarannya oleh pihak yang bersangkutan baru akan 

dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli yang telah di sepakati.  

 

 Sedangkan akuntansi piutang berdasarkan SAK ETAP, 

merupakan suatu pencatatan yang berdasarkan dengan standar yang 

berlaku. Dimana pengakuan piutang, pengukuran piutang, 

pencatatan piutang, penilaian piutang, dan penyajian piutang dicatat 

secara wajar. 

 

3.5.2 Definisi Operasional 

Perlakuan akuntansi piutang dengan indikatornya dapat dilihat dari 

berikut : 

1. Dokumen Jurnal Harian, terdapat jurnal harian yang tercatat 

setiap harinya. Transaksi apa saja yang terjadi setiap hari. 

2. Neraca, terdapat beberapa jumlah akun yang menunjukan 

laporan dari beberapa akun. 

3. Laporan Perhitungan Hasil Usaha, terdapat hasil dari 

perhitungan usaha, perhitungan dari transaksi yang terjadi , 

terdapat laba atau rugi. 
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4. Dokumen lainnya, dokumen yang terkait piutang, meliputi 

faktur penjualan , bukti kas keluar , bukti memorial , laporan 

harian, neraca, yang dapat menyajikan keadaan yang terjadi 

yang menimbulkan terjadinya transaksi piutang. 

  

  Akuntansi piutang terkait SAK ETAP dapat melihat 

pencatatan penerapan perlakuan akuntansi piutang 

membandingakan dengan penerapan perlakuan akuntansi 

piutang Kopwan Setia Bhakti Wanita apa sudah sesuai dengan 

standar yang berlaku. 

 

3.6 Proses Pengolahan Data 

  Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan supaya data dari 

hasil penelitian dapat mengungkapkan jawaban dari pertanyaan penelitian. 

Setelah data diperoleh dari berbagai sumber lain diantaranya, wawancara, 

observasi dan dokumentasi. 

 

  Menurut Moloeng (2006:151), proses pengolahan data diproses 

setelah data yang diperoleh dilapangan terkumpul maka tahap selanjutnya 

ialah pengolahan data. Dalam penelitian ini terdapat 3 tekinik utuk 

mengolah data, sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data  

Pengumpulan data ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. 

Melakukan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan terkait 

perlakuan piutang pada Kopwan Setia Bhakti Wanita yaitu dengan 

bagian keuangan. 

 

2. Editing Data 

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan kemudian 

diperbandingan dengan teori pedoman SAK ETAP, untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh dilapangan sudah sesuai dengan pedoman 

standar SAK ETAP. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan 

standar SAK ETAP maka data akan disusun kembali dan menerapkan 

laporan keuangan yang sesuai dan memperbaiki sesuai dengan 

permasalahan penelitian. 

 

3. Analisis Data 
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Data yang telah disusun dan data yang sudah dioleh yang sudah sesuai 

dengan standar SAK ETAP maka dapat ditarik kesimpulan dan 

dijelaskan kembali terhadap masalah yang ditemukan hingga proses 

pengolahaan dan hasil dari penelitian. 

 

3.7 Metode analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis metode kualitatif deskriptif, sebagai 

berikut : 

a) Deskriptif yang dimaksud disini yaitu dengan mengumpulkan data, 

menyusun data, menginterpretasikan dan menganalisis data sehingga 

menghasilkan keterangan yang lengkap terhadap masalah yang diteliti. 

Hasil dari penelitian akan dibandingkan neraca Koperasi Wanita Setia 

Bhakti Wanita dengan standar SAK ETAP yang berlaku, kemudian 

dilakukan analisis untuk memberikan alternatif penyelesaian dari 

masalah yang sedang di teliti. 

b) Kualitatif yang dimaksud disini yaitu memberikan penjelasan yang 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada tempat 

mengambilan data , kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang 

didapatkan. 

 

3.8 Teknik analisis Data 

1. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai 

gambaran umum dari koperasi. Analisis deskriptif meliputi prosedur 

yang dijalankan koperasi, dokumen, catatan dan laporan yang 

digunakan koperasi yang meliputi laporan harian, neraca dan laporan 

perhitungan sisa hasil usaha, mendeskripsikan struktur organisasi 

koperasi, serta perlakuan akuntansi piutang menurut SAK ETAP. 

 

2. Membandingakan perlakuan akuntansi piutang Koperasi Wanita Setia 

Bhakti Wanita menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik dengan kriteria berdasarkan perlakuan akuntansi 

piutang usaha, perlakuan akuntansi piutang tak tertagih, perlakuan 

akuntansi penghapusan piutang. 

 

 Perbandingan di bertujuan untuk mengetahui persamaan dan 

perbedaan perlakuan akuntansi piutang Koperasi Wanita Setia Bhakti 
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Wanita apakah sudah sesuai dengan pedoman  Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.  

 

  Apabila jika dari hasil penelitian disimpulkan bahwa tidak 

sesuai dengan standar yang berlaku maka koperasi tidak menyajikan 

informasi dengan wajar dan benar. Dan apabila dari hasil penelitian 

disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi sesuai dengan SAK ETAP, 

maka diperlukan pengkajian ulang apakah pengukuran sudah sesuai 

dengan keadaan koperasi sehingga dapat mengahasilkan laporan 

keuangan yang wajar dan sesuai dengan keadaan yang terjadi.  
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