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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek Penelitian 

     Lokasi penelitian dalam penulisan metpen ini bertempat di Sengkaling Food 

Festival yang bertempat di JL. Raya Mulyoagung No.188 Sengkaling – 

Kab.Malang,Malang Jawa Timur – Indonesia. Alasan memilih objek tersebut 

karena Sengkaling Food Festival salah satu unit bisnis dari Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

B. Jenis dan Sumber Data 

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

primer. 

1. Data sekunder yang meliputi struktur organisasi, job deskription, bukti-

bukti penerimaan dan pengeluaran kas dan prosedur-prosedur penerimaan 

dan pengeluaran kas. 

2. Data primer adalah data hasil dari melakukan wawancara dengen pihak 

yang terkait penelitian. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan 

wawancara. 

1. Dokumentasi : 

Pengumpulan data-data atas peristiwa yang telah terjadi sebagai bukti ke 

andalan informasi yang didapatkan dalam penelitian ini misalnya struktur 
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organisasi, job deskription, bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas, 

dan prosedur-prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. 

2. Wawancara : 

Berdialog secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan 

topik penelitian. Narasumber orang yang mengetahui secara detail tentang 

informasi yang butuhkan sehingga informasi yang dihasilkan tepat, 

narasumber dalam perusahaan misalnya manajer ataupun karyawan yang 

bekerja dalam departemen tersebut dan mengerti. 

D. Teknik Analisis Data 

      Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menganalisis adalah 

metode analisis deskriptif dimana semua gejala yang dideskripsikan dinyatakan 

secara verbal data yang diperoleh kemudian diolah, dihubungkan dan 

dibandingkan dengan landasan teori sehingga dapat diketahui kelemahan atau 

kekurangan yang ada.  

Cara menjawab rumusan masalah: 

1. Menggambarkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada Sengkaling 

Food Festival yang meliputi: 

a. Struktur organisasi 

b. Sistem otorisasi dan pencatatan 

c. Praktik yang sehat 

d. Karyawan yang sesuai dengan tanggungjawabnya 
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2. Mengevaluasi apakah Sistem Pengendalian Internal pada Sengkaling Food 

Festival telah efektif. 

a. Membandingkan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas apakah telah 

sesuai dengan pelaksanaanya. 

b. Membandingkan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas apakah telah 

sesuai dengan teori yang ada. 

c. Kemudian menarik suatu kesimpulan dan memberikan rekomendasi. 


