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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Unit Pertokoan KUD “Karangploso” 

Kabupaten Malang yang terletak di Jl. Raya Ngijo – Karangploso, Kab. 

Malang, Jawa. Alasan mengapa perlunya melakukan penelitian di KUD 

“Karangploso” Kabupaten Malang ini, karena masih terdapat beberapa 

masalah pada sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas antara lain, 

belum adanya pemisahan fungsi secara tegas khususnya pada unit pertokoan, 

serta masih terdapat karyawan yang menjabati posisi namun tidak sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya. 

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  data primer dan data 

sekunder sebagai sumber data. Sumber data primer adalah sumber data yang 

diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan 

sistem pengendalian internal atas prosedur penerimaan dan pengeluaran kas 

perusahaan. 

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data langsung yang 

diperoleh peneliti melalui catatan dan  laporan yang telah tersusun dalam arsip 

unit usaha. Dalam penelitian ini data primer dan data sekunder diperoleh dari 

KUD “Karangploso” Kabupaten Malang
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C. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

data kualitatif yang merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, 

kalimat, dan gambar. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa informasi yang 

berkaitan dengan informasi penerimaan dan pengeluaran kas pada Unit 

Pertokoan KUD “Karangploso” Kabupaten Malang, yang mencakup: sumber 

daya manusia (SDM), alat, catatan, pelaporan, formulir dan prosedur. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Peneliti melakukan dokumentansi untuk mengumpulkan dokumen  terkait 

sistem pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas Unit 

Pertokoan yang ada di KUD “Karangploso” Kabupaten Malang dengan cara 

mengcopy, antara lain: 

• Bagan Struktur Organisasi; 

• Job Description; dan 

• Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penerimaan kas dan 

pengeluaran kas 

 

2. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara kepada responden dari pihak KUD 

“Karangploso” Kabupaten Malang terkait dengan sistem pengendalian internal 
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dibantu dengan alat perekam yang berguna sebagai cross ceck jika pada saat 

analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sempat tercatat saat 

proses wawancara. Adapun pertanyaan yang dilontarkan terkait dengan hal-hal 

sebagai berikut: 

• Sistem wewenang dan prosedur pencatatan penerimaan kas dan 

pengeluaran kas; 

• Praktik sehat dalam perusahaan; dan 

• Penyaringan dalam penerimaan karyawan yang berkompeten serta 

pelatihan atau pengembangan mutu karyawan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam teknik analisis data penyusun menggunakan teknik analisis 

deskriptif, yaitu teknik analisis yang digambarkan dalam uraian kata atau 

kalimat yang membantu dalam mengungkapkan hal-hal yang berhubungan 

dengan sistem pengendalian internal terkait penerimaan dan pengeluaran kas 

pada Unit Pertokoan yang ada di KUD “Karangploso” Kabupaten Malang. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah: 

1. Memastikan bahwa struktur organisasi telah memisahkan 

tanggung jawab fungsional secara tegas dengan melihat: 

a.  Adanya job description, dan 

b. Tidak adanya perangkapan tugas. 
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2. Memastikan bahwa sistem wewenang dan prosedur pencatatan 

penerimaan dan pengeluaran kas telah dilakukan dengan baik, 

yaitu dengan melihat: 

a. Telah menggunakan formulir faktur penjualan sebagai 

otorisasi pada fungsi penjualan, 

b. Terdapatnya penanda bukti penerimaan kas oleh fungsi 

kas dengan memberikan cap “lunas” pada faktur 

penjualan, dan 

c. Adanya otorisasi dari pihak yang berwenang untuk setiap 

pengeluaran kas.   

3. Memastikan bahwa praktik sehat dalam perusahaan telah 

dilakukan dengan melihat: 

a. Adanya rotasi jabatan,  

b. Adanya faktur bernomor urut cetak sebagai otorisasi, dan 

c. Terdapat surprised audit (pemeriksaan mendadak) pada 

karyawan.   

4. Memastikan bahwa terdapat seleksi calon karyawan berdasarkan 

persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya, dan terdapat 

pengembangan pendidikan karyawan serta pelatihan-pelatihan 

guna mendapatkan karyawan yang mutunya sesuai dengan 

tanggung jawabnya. 
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