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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di LAZISMU. Penelitian ini mulai dilakukan dari  

bulan Maret 2017  yang meliputi kegiatan pengumpulan data dan meninjau 

secara langsung  pelaksanaan  sistem  dan  prosedur  penerimaan  dan  

pengeluaran  kas. Penelitian kali ini memilih LAZISMU  pada tahun 2017 ini 

LAZISMU kota Malang mulai menjadi garda terdepan dalam pengembangan 

sosial kemasyarakatan Muhammadiyah Kota Malang dilihat dari intensitas 

penerimaan kas dari para donatur dan pengelolaan amal usaha Muhammadiyah 

yang kemudian LAZISMU bertugas dalam menyalurkan dana tersebut sesuai 

dengan tugas dan fungsi LAZISMU. 

Permasalahan yang terjadi adalah sumber daya manusia beserta sistem 

informasi akuntansi yang masih perlu diperbaiki ditunjukkan dengan 

kepercayaan warga muhammadiyah terhadap LAZISMU kembali 

dipertanyakan seiring dengan pergantian pengurus sebelum periode berakhir, 

sedangkan kondisi keuangan LAZISMU kota Malang ditinjau dari asset tetap 

dan lancar dari donatur yang semakin banyak. Hal ini menunjukan hipotesa 

dari peniliti bahwa belum ada nya sistem yang baik di dalam LAZISMU Kota 

Malang ini. 
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B.Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian 

ini melihat efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan dan 

pengeluaran kas pada LAZISMU Kota Malang. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh atau langsung dilapangan oleh penelitian. Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh langsung dilokasi yang berupa wawancara 

dengan Ketua, Wakil Ketua, Bagian Keuangan dan Manajer Amil Area 

LAZISMU Kota Malang. 

 

Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber 

yang ada. Data sekunder ini biasanya berupa standard operasional prosedur 

yang berbentuk draft yang disusun oleh pimpinan LAZISMU Kota Malang 

untuk kemudian menciptakan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data penelitian yang menyeluruh, peneliti melakukan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 
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Membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti langsung kepada 

Ketua Umum, Wakil ketua, bagian keuangan dan Manajer Area Amil yang 

terkait dengan sistem penerimaan dan pengeluaran kas LAZISMU Kota 

Malang untuk mengetahui sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran 

kas yang digunakan. Berikut adalah tabel yang akan menjadi objek wawancara 

peneliti : 

Nomor Objek Wawancara 

1. Ketua Umum 

2. Wakil Ketua 

3. Bagian Keuangan 

4. Manajer Area Amil 

5. Amil Lapangan 

 

2. Dokumentasi 

Mengumpulkan dan menganalisis dokumen, catatan, formulir, dan bukti 

transaksi terkait sistem penerimaan dan pengeluaran kas. Selain itu juga 

menganalisis prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, serta pembagian atau 

pemisahan tugas sesuai dengan fungsi yang terlibat antar bagian dan juga profil 

dari LAZISMU Kota Malang 

 

E. Teknik Analisis data 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis 

deskriptif dalam menganalisis data. Teknik analisis deskriptif adalah teknik 

yang berbentuk uraian tentang pembahasan permasalahan serta dokumen-
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dokumen yang diterima dan dikumpulkan untuk kemudian dianalisis sehingga 

akan didapatkan sebuah kesimpulan yang benar. 

Tahapan yang dilakukan dalam analisis data pada LAZISMU Kota Malang 

antara lain: 

1. Analisis Input 

Untuk memperoleh kualitas informasi yang baik dan benar, maka perlu 

dilakukan analisis dalam setiap komponen sistem informasi akuntansi, yaitu ; 

• Orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan 

berbagai fungsi 

• Prosedur-prosedur, baik manual maupun terotomatisasi, yang dilibatkan 

dalam memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas 

organisasi 

• Data tentang proses-proses bisnis organisasi 

• Software yang dipakai untuk memproses data organisasi 

• Infrastruktur teknologi informasi, termasuk computer, peralatan 

pendukung (peripheral device), dan peralatan untuk komunikasi 

jaringan 

2. Analisis Proses 

Dalam menganalisis proses dari sistem penerimaan dan pengeluaran kas ada 

beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu: 

a. Menganalisis struktur organisasi dari LAZISMU apakah ada pemisahan 

fungsi dan tugas yang jelas terkait proses penerimaan dan pengeluaran kas. 
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b. Menganalisis fungsi apa saja yang terkait dengan proses dan prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kas dengan cara meminta keterangan kepada 

pengurus LAZISMU mengenai prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. 

c. Menganalisis sistem dan prosedur terkait penerimaan dan pengeluaran kas 

dengan cara membandingkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang ada 

di LAZISMU dengan teori yang ada. 

d. Membuat flowchart dari sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang 

diterapkan oleh LAZISMU dengan cara meminta keterangan alur prosedur 

penerimaan dan pengeluaran kas kemudian digambarkan dalam bentuk 

flowchart. 

3. Analisis Output 

Dalam proses analisis output ini peneliti menganalisis prosedur serta sistem 

informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam hal ini yang 

berkaitan dengan sumbangan atau donatur kemudian dibandingkan dengan 

sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam teori yang 

sesuai. Setelah itu memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada LAZISMU 

Kota Malang mengenai sistem informasi akuntansi yang baik dan mampu 

melindungi harta lembaga dari penyelewengan yang terjadi. 

 

 

 

 

 

 


