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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. PLN (Persero) Area Malang yang 

terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor 100 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 pengeluaran kas 

yang diterapkan oleh PT PLN (Persero) Area Malang. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang relevan disini penulis menggunakan 

data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dengan bagian pengeluaran kas di PT. PLN (Persero) Area 

Malang. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan terkait dengan 

profil dan sejarah, struktur organisasi pada perusahaan, dokumen  dan 

catatan yang digunakan dalam pengeluaran kas, data karyawan dan data 

riwayat pendidikan karyawan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dimana peneliti 

akan melakukan tanya jawab dengan pihak perusahaan yang 
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berkepentingan dan terlibat dalam proses sistem pengendalian internal 

pada pengeluaran kas terkait dengan prosedur pengeluaran kas. 

2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang berhubungan 

dengan sistem pengendalian internal perusahaan pengeluaran kas 

seperti, struktur organisasi perusahaan, bukti kas keluar. 

E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini merupakan analisis deskriptif dimana menjelaskan 

dan menguraikan secara rinci sistem sistem pengendalian internal atas 

pengeluaran kas PT. PLN (Persero) Area Malang. Langkah-langkah yang 

dilakukan adalah: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan sistem pengendalian internal 

pengeluaran kas pada PT. PLN (Persero) Area Malang. 

2. Menganalisis kesesuaian unsur sistem pengendalian internal yang 

telah diimplementasikan perusahaan dengan elemen-elemen sistem 

pengendalian internal yaitu : 

a. Menganalisis struktur organisasi 

Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi 

struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara jelas dan tegas. Hal ini digunakan sebagai dasar dalam 

menganalisisjob description pada masing-masing karyawan 

b. Menganalisis prosedur pencatatan dan otorisasi pengeluaran kas 

PT. PLN (Persero) Area Malang.  
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Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap prosedur 

pencatatan dan otorisasi terhadap setiap transaksi pengeluaran kas 

dengan mendeteksi dari sistem dan proedur pengeluaran kas yang 

dilakukan perusahaan apakah dalam melakukan transaksinya ada 

persetujuan dan otorisasi dari pejabat yang berwenang atau pihak 

yang bersangkutan serta melihat catatan-catatan serta formulir-

formulir yang selama ini dipakai dan apakah sesuai dengan sistem 

pengendalian kas yang baik 

c. Analisis praktik yang sehat  

Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi bukti-bukti atau 

catatan-catatan atas pengeluaran kas. kemudian menganalisis setiap 

bukti-bukti 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. 

d. 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.  
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3. Menganalisis kesesuaian tujuan sistem pengendalian internal yang 

telah diimplementasikan perusahaan dengan empat tujuan pokok 

dalam sistem pengendalian internal yaitu : 

a. Menjaga kekayaan organisasi 

Analisis ini dilakukan dengan menganalisis pemakaian kas sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan untuk mengantisipasi terjadinya 

pemborosan kas dan kecurangan oleh karyawan.  

b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

Analisis ini dilakukan dengan cara melihat dan mengevaluasi 

bukti-bukti atau catatan-catatan atas pengeluaran kas. Kemudian 

menganalisis setiap bukti-bukti yang dibuat dari setiap transaksi 

yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang 

berwenang. 

c. Mendorong efisiensi 

Analisis ini dilakukan dengan menganalisis kebijakan-kebijakan 

yang dibuat oleh perusahaan agar memberikan manfaat tertentu 

guna mendapatkan kinerja perusahaan yang sebaik-baiknya. 

d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

Analisis ini dilakukan dengan menilai tingkat kepatuhan karyawan 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

 

  




