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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi dari penelitian ini adalah PT. Tigaraksa Satria Malang yang 

beralamat di Jl. Tenaga Baru Kav. 4 No. 12 Malang. Perusahaan ini bergerak 

dalam bidang pendistribusian consumer goods kepada para konsumen. Transaksi 

keuangan dari PT. Tigaraksa Satria Malang menyangkut nilai nominal yang cukup 

besar sehingga diperlukan adanya pengendalian dan sistem yang efektif dan 

efisien dalam pengelolaan kas agar terhindar dari kecurangan dan aktivitas yang 

tidak efisien dan efektif. Dalam menjalankan sistem penerimaan dan pengeluaran 

kas PT. Tigaraksa masih memiliki beberapa kekurangan dan kelemahan yang 

harus segera diperbaiki untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. 

Kelemahan dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kas diantaranya adalah 

tidak adanya pemisahan tugas antara bagian pembukuan dan bagian kasir. Selain 

itu pengendalian atas pengelolaan kas dalam PT Tigaraksa Satria juga tidak ada 

inspeksi secara mendadak yang berguna untuk mengecek apakah saldo yang ada 

di kas perusahaan sama dengan saldo yang ada dalam pembukuan. 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu penelitian yang menggambarkan kondisi objek penelitian 

yang sesungguhnya terjadi dalam penelitian. Menurut Sugiono (2009:21) metode 

deksriptif adalah suatu metode penelitian untuk menggambarkan suatu keadaan 

hasil dari penelitian akan tetapi tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan 
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yang lebih luas. Dimana penelitian  ini menjelaskan atau mendeskripsikan 

pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada PT 

Tigaraksa Satria Malang. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini prosedur penerimaan 

dan pengeluaran kas dan sistem pengendalian intern atas kas.  

Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

catatan, dokumen, dan bukti transaksi yang terkait dengan prosedur penerimaan 

dan pengeluaran kas, struktur organisasi dari perusahaan, dan profil perusahaan. 

Sumber data dari penelitian ini adalah karyawan bagian penjualan, kasir, 

beberapa karyawan yang ikut terlibat dalam proses penerimaan dan pengeluaran 

kas, dan perusahaan itu sendiri.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data penelitian yang menyeluruh, peneliti melakukan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Mengajukan pertanyaan kepada karyawan bagian kasir, penjualan, dan 

bagian lain yang terkait dengan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas 

PT. Tigaraksa Satria Malang yang digunakan oleh perusahaan dan 

bagaimana pengendalian intern terhadap kas. 
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2. Dokumentasi 

Mengumpulkan dan mengcopy dokumen, catatan, formulir, dan bukti 

transaksi terkait prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Selain itu juga 

melihat struktur organisasi perusahaan serta penjelasan mengenai 

pembagian atau pemisahan tugas antar bagian dan juga profil dari 

perusahaan. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis 

deskriptif dalam menganalisis data. Teknik analisis deskriptif adalah teknik yang 

berbentuk uraian tentang pembahasan permasalahan serta dokumen-dokumen 

yang diterima dan dikumpulkan untuk kemudian dianalisis sehingga akan 

didapatkan sebuah kesimpulan yang benar. 

Tahapan yang dilakukan dalam analisis data pada PT. Tigaraksa Satria 

Malang antara lain: 

1. Analisis Sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Tigaraksa 

Satria. 

a. Menganalisis dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem 

penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Tigaraksa Satria. 

b. Menganalisis fungsi yang terlibat dan struktur organisasi serta 

pembagian tugas pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas. 

c. Menganalisis data tentang gambaran sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas pada PT. Tigaraksa Satria 
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2. Analisis input, proses, dan output.

a. Analisis Input

 Input Sistem penerimaan kas

Dalam menganalisis input dari sistem penerimaan kas dengan

cek maka perlu dilakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang 

terkait dengan sistem penerimaan kas dengan cek seperti faktur 

penjualan tunai, pita register kas, credit card sales slip, bill of lading, 

faktur penjualan cash on delivery, bukti setor bank, dan rekap harga 

pokok penjualan dengan cara: 

 Memeriksa kelengkapan dokumen dan catatan akuntansi

terkait sistem penerimaan kas.

 Mengevaluasi semua dokumen tersebut sudah bernomor

urut tercetak atau belum.

 Mengevaluasi kegunaan dari dokumen yang digunakan.

Penerimaan kas dari perusahaan juga berasal dari pelunasan 

piutang selain dari penjualan tunai. Dalam menganalisis input dari 

sistem penerimaan kas dari pelunasan piutang maka perlu dilakukan 

evaluasi dan analisis terhadap dokumen-dokumen seperti surat 

pemberitahuan, daftar surat pemberitahuan, bukti setor bank, dan 

kwitansi dengan cara: 

 Memeriksa kelengkapan dokumen terkait penerimaan

kas dari pelunasan piutang.

 Mengevaluasi kegunaan dari dokumen yang digunakan.
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 Input sistem pengeluaran kas 

Dalam menganalisis input dari sistem pengeluaran kas maka 

perlu dilakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang terkait 

dengan sistem pengeluaran kas seperti bukti kas keluar, cek, dan 

permintaan cek dengan cara: 

  Memeriksa kelengkapan dokumen terkait dengan 

pengeluaran kas dengan cek. 

 Mengidentifikasi semua transaksi yang terjadi 

menggunakan cek atas nama perusahaan atau tidak. 

 Mengevaluasi kegunaan dari dokumen yang digunakan. 

Selain itu pengeluaran kas di perusahaan juga menggunakan 

dana kas kecil. Untuk menganalisis input dari sistem pengeluaran kas 

dengan dana kas kecil maka perlu dilakukan evaluasi terhadap 

dokumen-dokumen seperti bukti kas keluar, cek, permintaan 

pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, dan permintaan 

pengisian kembali kas kecil dengan cara: 

 Menilai kelengkapan dokumen terkait pengeluaran kas 

dengan dana kas kecil. 

 Memeriksa kelengkapan bukti kas keluar sudah 

bernomor urut tercetak atau belum.  

 Mengevaluasi kegunaan dari dokumen yang digunakan. 
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b. Analisis Proses 

Dalam menganalisis proses dari sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu: 

 Menganalisis struktur organisasi dari perusahaan dengan cara 

memeriksa apakah ada pemisahan fungsi dan tugas yang jelas 

terkait proses penerimaan dan pengeluaran kas. 

 Menganalisis fungsi apa saja yang terkait dengan proses dan 

prosedur penerimaan dan pengeluaran kas dengan cara meminta 

keterangan kepada karyawan mengenai prosedur penerimaan 

dan pengeluaran kas. 

 Menganalisis sistem dan prosedur terkait penerimaan dan 

pengeluaran kas dengan cara membandingkan sistem 

penerimaan dan pengeluaran kas yang ada di perusahaan dengan 

teori yang ada. 

 Membuat flowchart dari sistem penerimaan dan pengeluaran kas 

yang diterapkan oleh perusahaan dengan cara meminta 

keterangan alur prosedur penerimaan dan pengeluaran kas 

kemudian digambarkan dalam bentuk flowchart. 

c. Analisis Output 

Dalam proses analisis output ini peneliti menganalisis laporan 

arus kas dari perusahaan yang merupakan hasil akhir (output) dari 

sistem penerimaan dan pengeluaran kas dengan cara membandingkan 

laporan arus kas dari perusahaan dengan laporan arus kas yang sudah 
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diatur di dalam PSAK nomor 2. Pembandingan laporan arus kas 

perusahaan dengan laporan arus kas yang telah diatur di dalam PSAK 

nomor 2 bertujuan untuk melihat apakah penyajian laporan arus kas 

perusahaan sudah sesuai atau belum. 

 


