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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti sebagai tempat penelitian adalah 

perusahaan jasa di kabupaten Ngawi, yaitu PT. Sumber Rejeki Barokah yang 

merupakan perusahaan jasa persewaan bus pariwisata beralamat di Jl. 

Baiturrahman No. 22 Beran 2, Ngawi. Berdasarkan pengamatan awal, PT. 

Sumber Rejeki Barokah memiliki beberapa masalah terkait fungsi 

penerimaan dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, perusahaan ini menjadi 

objek yang menarik untuk diteliti mengenai sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas.  

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan studi kasus yang berbentuk deskriptif 

kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk 

menggambarkan secara jelas dengan kondisi sebenarnya serta memberikan 

solusi perbaikan mengenai masalah yang dihadapi perusahaan terkait dengan 

penerimaan dan pengeluaran kas.  

C. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari PT. Sumber Rejeki 

Barokah Ngawi berupa informasi mengenai sistem dan prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kas yang sedang berjalan. 
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b. Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti dari PT. 

Sumber Rejeki Barokah terkait fungsi penerimaan dan pengeluaran kas 

berupa:  

1) Struktur organisasi bagian penerimaan dan pengeluaran kas 

2) Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas  

3) Bukti dan dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas.  

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Menurut 

Sugiyono (2010:403) terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat 

dilakukan yaitu:  

a. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung 

kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyedia informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti yaitu pemilik perusahaan dan beberapa 

karyawan untuk menyaring dan menggali informasi yang 

diperlukan dalam penelitian berupa gambaran umum perusahaan, 

sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang sedang 

berjalan.  

b. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan informasi dari 

dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan, terutama terkait 

dengan penelitian. Data yang diperoleh seperti struktur organisasi, 
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mekanisme penerimaan dan pengeluaran kas, surat-surat yang 

digunakan dalam proses penerimaan dan pengeluaran kas.  

E. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan sistem informasi akuntansi fungsi penerimaan dan 

pengeluaran kas yang diterapkan perusahaan, diantaranya:  

1) Struktur organisasi bagian penerimaan dan pengeluaran kas  

2) Sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas yang 

sedang berjalan  

3) Dokumen yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas 

b. Menganalisis input sistem informasi akuntansi yang berupa:  

1) Analisis kelengkapan dokumen yang digunakan dalam 

aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas 

2) Analisis ketepatan jumlah nominal yang ada pada dokumen. 

c. Menganalisis proses sistem informasi akuntansi yang berupa: 

1) Analisis pada fungsi terkait dengan penerimaan dan 

pengeluaran kas  

2) Analisis pada prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. 

d. Menganalisis output sistem informasi akuntansi  berupa laporan 

penerimaan dan pengeluaran kas pada perusahaan.  
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e. Membuat perencanaan dan desain sistem penerimaan dan pengeluaran 

kas dengan menggunakan alat berupa flowchart.  

 


