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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti sebagai tempat penelitian adalah 

perusahaan jasa di kota Probolinggo, yaitu CV. Adeb Cidores yang merupakan 

perusahaan di bidang direct selling (Promosi penjualan langsung) yang dimana 

direct selling ini menyediakan SPG (Sales Promotion Girl) dan Sopir beserta 

transportasi yang bekerjasama langsung dengan PT. Djarum tbk. CV. Adeb Cidores 

beralamatkan di jalan Langsep No.1 Probolinggo. Berdasarkan pengamatan awal, 

CV. Adeb Cidores 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 yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi 

kasus. Menurut (Augustine dan Kristaung, 2013) studi kasus adalah umumnya 

melakukan studi pada satu organisasi atau satu perusahaan saja namun uraian diulas 

secara rinci tentang permasalahan yang terjadi di organisasi tersebut. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. sekunder adalah data 

yang didapatkan secara tidak langsung. Data ini dapat diperoleh melalui jurnal-

jurnal, dokumentasi, ataupun bukti-bukti yang dimiliki perusahaan.  
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b. Sumber Data 

1. Data Sekunder diperoleh dari CV. Adeb Cidores terkait fungsi 

penerimaan dan pengeluaran kas berupa:  

- Struktur organisasi bagian penerimaan dan pengeluaran kas 

- Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas 

- 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:  

1. 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 sistem dan 

prosedur perusahaan, sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas 

yang sedang berjalan.  

2. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan informasi dari dokumen-

dokumen yang ada pada perusahaan, terutama terkait dengan penelitian. Data 

yang diperoleh seperti struktur organisasi, mekanisme penerimaan dan 

pengeluaran kas, surat-surat yang digunakan dalam proses penerimaan dan 

pengeluaran kas.  
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E. Teknik Analisis Data 

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis sistem yang sudah berjalan pada CV. Adeb Cidores 

- Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada proses 

penerimaan kas CV. Adeb Cidores. 

- Mengevaluasi sistem informasi akuntansi pada proses 

pengeluaran kas CV. Adeb Cidores. 

2. Merancang proses sistem informasi akuntansi yang berupa: 

- Mendeskripsikan rancangan sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas 

- Menentukan prosedur-prosedur sistem penerimaan dan 

pengeluaran kas 

- Mengidentifikasi bukti-bukti yang dibutuhkan 

- Menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab 

- Menentukan output (laporan) 

- Merancang sistem penerimaan dan pengeluaran kas 

- Mendeskripsikan sistem penerimaan dan pengeluaran kas 

berbentuk bagan alir (flowchart) 

3. Melakukan analisis sistem pengendalian internal CV. Adeb Cidores 

dengan menggunakan konsep pengendalian COSO framework, Internal 

control yang meliputi lima konsep utama yang dapat diuraian sebagai 

berikut:  
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- Lingkungan Pengendalian 

- Penaksiran Resiko 

- Aktivitas pengendalian 

- Informasi dan Komunikasi 

- Pemantauan atau Monitoring 

 


