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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada pada Jl. Candi Kalasan No. 3 Kecamatan 

Blimbing, Kota Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sukardi (2011) penelitian 

deskriptif merupakan penelitian dimana para peneliti berusaha 

menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu 

secara jelas dan sistematis. 

C. Jenis Data 

1) Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari perusahaan dan mampu memberikan 

informasi. Adanya data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada 

karyawan bagian keuangan pada Koperasi Kredit Kosayu sesuai sumber 

lampiran wawancara. 

2) Data Sekunder 

Data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak peneliti 

maupun pihak lain. Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini 

adalah mengenai evaluasi angggaran kas tahun 2017-2018. 
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D. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari data anggaran kas yang 

berasal dari Koperasi Kredit Kosayu periode waktu 2017-2018 dengan rincian 

anggaran kas masuk tahun 2017-2018, dan anggaran kas keluar tahun 2017-

2018. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1) Dokumentasi 

Langkah ini berupa kegiatan mengumpulkan data-data sekunder dengan 

cara melihat atau menyalin catatan kertas kerja yang dianggap 

berhubungan dengan penelitian, yaitu mengenai data anggaran kas yang 

berasal dari Koperasi Kredit Kosayu periode waktu 2017-2018 dengan 

rincian anggaran kas masuk 2017-2018, dan anggaran kas keluar tahun 

2017-2018. 

 

F. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional yang terdapat dalam laporan penilitian ini adalah 

anggaran dan realisasi pada Koperasi Kredit Kosayu. Anggaran yang tertulis 

merupakan acuan untuk rencana operasional perusahaan. Sedangkan dalam 

kenyataannya terjadi dalam realisasi sebenarnya. Sehingga terjadi varians 

atau selisih dalam kegiatannya. 

1. Anggaran Kas 
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Mulyadi (2001:494) mengemukakan ada beberapa tahapan dalam 

penyusunan anggaran kas yaitu: 

a. Penetapan sasaran oleh manajer atas. 

b. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang 

diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer 

bawah. 

c. Review oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang 

diajukan oleh manajer bawah. 

d. Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang 

diajukan oleh manajer bawah. 

2. Realisasi 

Realisasi adalah proses yang harus diwujudkan untuk menjadi 

kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai 

dengan harapan diinginkan (Dedi Nordiawan 2010:115). 

3. Analisa Varians 

a. Farvorable (menguntungkan). 

Jika terjadi selisih antara anggaran dan realisasinya kurang dari 5%  

b. Unfarvorable (tidak menguntungkan) (Rudianto, 2010:136). 

Jika terjadi selisih antara anggaran dan realisasinya lebih dari 5% 

 

G. Teknik Analisa Data 

Metode analisis data yang digunakan peneliti ialah analisis kualitatif dan 

analisis kuantitatif. Dimana analisis dilakukan dengan menggunakan data 
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dalam bentuk jumlah yang dituangkan untuk menerangkan suatu penjelasan 

dari angka-angka, kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk uraian bahasa 

prosa atau bahasa baku. Adapun teknik kuantitatif yang dipakai adalah rumus 

sebagai berikut: 

Varians = Anggaran - Realisasi 

Berdasarkan rumus di atas, analisis varians dilakukan dengan cara 

membandingkan antara anggaran kas dengan realisasi yang terjadi. Bila 

perbedaannya cukup besar, maka peneliti mempelajari apa yang menjadi 

penyebabnya untuk selanjutnya memberi solusi pada koperasi terkait. 

Nafarin (2007: 751) Analisis selisih pada perusahaan jasa perbankan ada 

dua macam, yaitu analisis selisih kas dan analisis selisih kas 

1.Analisis Selisih Kas 

Selisih volume kas = Tingkat bunga margin kontribusi anggaran x 

(volume kas anggaran – volume kas aktual) 

2.Analisis Selisih Kas 

Selisih volume kas = Tingkat bunga kas anggaran x (volume kas 

anggaran- volume kas aktual) 

Selisih tingkat bunga kas = volume kas aktual x (tingkat bunga kas 

anggaran–tingkat bunga kas aktual) 

Selisih biaya bunga kas = (Tingkat bunga kas anggaran x volume kas 

anggaran) – (tingkat bunga kas aktual x volume kas aktual) 


