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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah PT Hartono Putra Malang yang berada di Jl 

Raya Perusahaan No 20 Tunjungtirto Singosari Malang. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, 

dimana penelitian ini akan menjelaskan secara deskriptif mengenai analisis sistem 

pengendalian internal atas penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan oleh 

PT Hartono Putra Malang. 

 

C. Jenis dan sumber data 

Data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini diperoleh langsung dari PT 

Hartono Putra Malang. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari hasil wawancara dengan bagian penerimaan dan 

pengeluaran kas di PT Hatono Putra Malang guna menambah keakuratan data 

yang diperoleh. Sedangkan  data sekunder yang dikumpulkan terkait dengan profil 

dan sejarah perusahaan, struktur organisasi pada perusahaan, formulir, dokumen 

dan catatan yang digunakan dalam penerimaan dan pengeluaran kas, data 

karyawan dan data riwayat pendidikan karyawan.  
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D. Teknik pengumpulan data 

1. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang berhubungan dengan 

sistem pengendalian internal perusahaan penerimaan dan pengeluaran kas seperti, 

struktur organisasi perusahaan, bukti kwitansi untuk penjualan, bukti kas masuk, 

bukti kas keluar dan faktur penjualan tunai. 

2. Wawancara  

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dimana penelitian akan 

melakukan interaksi langsung dengan pihak perusahaan yang berkepentingan dan 

terlibat dalam proses sistem pengendalian internal pada penerimaan dan 

pengeluara kas terkait dengan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. 

 

E. Teknik dan tahapan analisis data 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah :  

1. Menganalisis kesesuaian unsur sistem pengendalian internal yang telah 

diimplementasikan perusahaan dengan elemen-elemen sistem pengendalian 

internal yaitu : 

1. Analisis struktur organisasi, tahap pertama yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

fungsional secara jelas dan tegas dalam sistem penerimaan dan pengeluaran 

kas. 

2. Analisis prosedur pencatatan dan otorisasi penerimaan dan pengeluaran kas 
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Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap prosedur 

pencatatan dan otorisasi terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas 

dengan cara mendeteksi dari sistem dan prosedur penerimaan dan 

pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan apakah dalam melakukan 

transaksinya adanya persetujuan dari otorisasi dari pejabat yang berwenang 

atau pihak yang bersangkutan serta melihat catatan-catatan serta formulir 

yang selama ini dipakai dan apakah sesuai dengan sisitem pengendalian kas 

yang baik. 

3. Analisis praktik yang sehat 

Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi penggunaan formulir bernomor 

urut tercetak pada setiap dokumen yang dibuat dari setiap transaksi yang 

pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang dan 

melakukan pemeriksaan mendadak atas pelaksanaan tugas tersebut dan  

apakah setiap bagian dalam perusahaan dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab 

Analisis ini dilakukan dengan menilai tingkat kemampuan dan ketrampilan 

yang dimiliki oleh karyawan serta melihat latar belakang pendidikan untuk 

menilai kecakapan dalam melakukan tugasnya sesuai tanggung jawab yang 

diberikan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas 

output yang dihasilkan.  

 

 


