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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari yang 

terletak di desa Toyomarto, kecamatan Singosari, kabupaten Malang, 20 km 

sebelah Utara kota Malang. Karena Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari di 

dalamnya terdapat bagian yang bergerak di bidang produk dan jasa yang sudah 

bertaraf internasional. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari selain berstatus 

instansi pemerintahan juga berstatus Badan Layanan Umum, maka terdapat dua 

jenis pemasukan dan pengeluaran, apakah itu pemasukan dan pengeluaran kas 

pada instansi pemerintahan atau pemasukan dan pengeluaran kas pada Badan 

Layanan Umum. Maka dari itu untuk menjaga aset dalam setiap aktivitasnya 

dibutuhkan suatu pengendalian internal agar tidak terjadi suatu kekeliruan atau 

penyalahgunaan terutama pada aktiva yang berupa kas yang sangat rentan untuk 

disalahgunakan dan penulis ingin mengetahui bagaimana sistem dan prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kas dan apakah sistem dan prosedur penerimaan dan 

pengeluaran kas telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan 

pengendalian internal. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang 

diteliti. Pengumpulan data yang didapat antara lain yaitu prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kas, fungsi yang terkait dalam sistem 

penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan melalui wawancara 

langsung. 
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2. Data sekunder 

Merupakan data tambahan yang diperoleh dari bagian accounting pada 

Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari meliputi: struktur organisasi, 

kebijakan manajemen, laporan penerimaan dan pengeluaran kas, buku–

buku referensi dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan diteliti. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi lapangan, yaitu pengumpulan data melalui peninjauan secara langsung 

terhadap objek yang diteliti. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan cara : 

1. Wawancara  

Suatu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan atau 

komunikasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan 

objek penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan 

pencatatan-pencatatan pada dokumen-dokumen perusahaan, data yang 

diperoleh meliputi prosedur dan pencatatan terhadap penerimaan dan 

pengeluaran kas dan menganalisis dokumen-dokumen terkait penelitian 

yang dibuat oleh objek sendiri atau oleh orang lain tentang objek. 
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D. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang berbentuk uraian secara mendalam 

tentang pembahasan permasalahan serta laporan yang diterima dan dikumpulkan 

kemudian dianalisis sehingga didapat kesimpulan yang benar. Mulyadi (2008) 

membagi langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Menganalisis struktur organisasi melalui wawancara kepada bagian yang 

terkait kemudian mengidentifikasi struktur organisasi yang di dalamnya 

terdapat pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab fungsional 

secara jelas dan tegas pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas. 

2. Menganalisis sistem wewenang dan prosedur pencatatan penerimaan dan 

pengeluaran kas dengan cara mengamati struktur organisasi yang 

memiliki kewenangan dalam penerimaan dan pengeluaran kas, mengamati 

bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas yang harus mendapat 

otorisasi dari pejabat yang berwenang dan untuk mengetahui kesesuaian 

sistem wewenang dan prosedur pencatatan penerimaan dan pengeluaran 

kas maka adanya pemisahan tugas dan wewenang disetiap transaksi pada 

penerimaan dan pengeluaran kas. 

3. Menganalisis praktek yang dijalankan saat melakukan tugas-tugas dan 

fungsi setiap bagian dalam organisasi, dengan cara mengamati standar 

operasional perusahaan kemudian melakukan observasi dilapangan dan 

membaca log book masing-masing pegawai yang di dalamnya terdapat 

uraian tugas dan bukti tugas yang telah dikerjakan. Dengan membaca log 

book pegawai maka pimpinan dapat mengetahui kesesuaian tugas dan 
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fungsi yang dikerjakan pegawai dengan prosedur dan fungsi yang sudah 

ditentukan perusahaan. 

4. Menganalisis kualitas karyawan dengan cara mengamati latar belakang 

pendidikan, keahlian yang dimiliki, memperhatikan standar perusahaan 

dan mengidentifikasi kualifikasi karyawan dalam perekrutan karyawan 

agar sesuai dengan standar perusahaan, menilai kesesuaian kinerja 

karyawan dengan standar perusahaan dengan cara mempelajari laporan 

kinerja karyawan sehingga dapat sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


