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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. Pos Indonesia Cabang Mojokerto yang beralamat di 

Jalan Ahmad Yani No.5, Mojokerto 61311, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Setyosari 

(2010) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan 

atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang atau sesuatu 

yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-

angka maupun kata-kata. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan dan 

pengambilan data, kemudian dianalisis melalui pengamatan secara langsung pada 

objek yang diteliti, sehingga diharapkan mampu menghasilkan solusi untuk 

memperbaiki sistem pengendalian internal atas penerimaan kas dan pengeluaran 

kas pada PT. Pos Indonesia Cabang Mojokerto. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Manajer 

Keuangan PT Pos Indonesia CabangMojokerto. Jenis data adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara pada Manajer 

Keuangan PT Pos Indonesia guna menambah keakuratan data yang diperoleh. 

Sedangkan untuk data sekunder yang dikumpulkan terkait dengan profil dan 
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sejarah perusahaan, struktur bagian, formulir, dokumen dan catatan yang 

digunakan dalam penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara 

dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan Manajer Keuangan 

Kantor Pos Mojokerto terkait alur dan prosedur penerimaan kas dan pengeluaran 

kas, bagian-bagian dan fungsi yang terkait penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

Sedangkan pengumpulan data berupa dokumentasi dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data berupa catatan-catatan, formulir, serta data-data yang relevan 

terkait dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas pada PT. Pos Indonesia 

Cabang Mojokerto. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. (Sugiyono, 2015: 21) 

Berikut tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan metode 

deskriptif yang telah diteliti : 

1. Mengidentifikasi data sistem akuntansi penerimaan kas dan penerimaan kas, 

dokumen-dokumen yang terkait dalam sistem penerimaan kas dan pengeluaran 

kas. 
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2. Menganalisis dengan cara mendeskripsikan fungsi-fungsi yang terkait, 

dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, dan jaringan 

prosedur yang membentuk sistem pengendalian intern atas penerimaan kas dan 

pengeluaran kas. 

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan dengan 

komponen sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2016: 130), yaitu : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab secara tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. 

3. Analisis praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit. 

a. Penggunaan formulir dengan bernomor urut tercetak yang penggunaannya 

harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang berwenang. 

b. Pemeriksaan mendadak. 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu 

unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit lain. 

d. Rotasi jabatan. 

e. Pemberian cuti karyawan. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. 

 




