
 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat 

permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka 

menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis), yaitu mengkaji 

masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat 

suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. 

Penelitian kualitatif sebenarnya merujuk dan menekankan pada proses, 

berarti tidak diteliti secara ketat atau terukur (jika memang dapat diukur), dilihat 

dari kualitas, jumlah, intensitas atau frekuensi. Penelitian kualitatif menekankan 

sifat realita yang dibangun secara sosial, hubungan yang erat antara peneliti 

dengan yang diteliti dan kendala situasional yang membentuk penyelidikan. 

Penelitian kualitatif juga menekankan bahwa sifat peneliti itu penuh dengan nilai 

(value laden). Mereka mencoba menjawab pertanyaan yang menekankan 

bagaimana pengalaman sosial diciptakan dan diberi arti. 

 

B. Objek Penelitian  

Penelitian ini penulis lakukan di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah 

Kota Metro untuk meneliti bagaimana Sistem Akuntansi Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan Data yang digunakan penulis dalam penyusunan 

Skripsi ini adalah : 

1. Dokumen 

Dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, 

ledger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2017: 149). Dalam hal ini penulis 

mencari data berupa catatan dan transkrip buku yang berhubungan dengan 

Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas. 
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2. Interview / Wawancara  

Interview / Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang terwawancara (Arikunto, 

2017: 145), atau pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan 

secara langsung kepada sumber informasi yaitu ke Pengurus, Karyawan dan 

anggota Karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Metro. Penulis 

melakukan wawancara dengan Staf Keuangan dan Akuntansi terutama dengan 

bagian-bagian yang terkait untuk mendapatkan data yang berhubungan 

langsung dengan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas. 

Dalam Penerimaan Kas, Dokumen yang digunakan dalam penerimaan 

kas adalah sebagai berikut : 

a. Bukti Kwitansi. 

b. Bukti Penerimaan Kas. 

c. Bukti Pengembalian. 

d. Laporan Bulanan Penerimaan Kas. 

Catatan Akuntansi yang diperlukan:  

a. Jurnal Penerimaan Kas. 

b. Jurnal Umum. 

c. Kartu Persediaan. 

Dalam Pengeluaran Kas terdapat dua sistem yaitu Sistem Akuntansi 

Pengeluaran Kas dengan Cek dan Sistem Akuntansi Pengeluaran dengan 

melalui Dana Kas Kecil. Dokumen yang digunakan dalam Kas kecil adalah 

sebagai berikut : 

a. Bukti Kas Keluar  

b. Cek  

c. Permintaan Pengeluaran Dana Kas Kecil  

d. Bukti Pengeluaran Dana Kas Kecil  

e. Permintaan Kembali Kas Kecil 

Catatan Akuntansi yang diperlukan:  

a. Jurnal Pengeluaran Kas  

b. Register Cek  

c. Jurnal Pengeluaran Kas 
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3. Observasi 

Observasi yaitu mengamati dan menganalisa kenyataan yang ada 

secara langsung pada objek-objek yang bersangkutan untuk pengambilan data. 

Dalam Pengertian psikologik, Observasi disebut juga dengan pengamatan. Hal 

ini meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera.Jadi Observasi dapat dilakukan melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Apa yang 

dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung (Arikunto, 2017: 149). 

Dalam hal ini dilakukan untuk mengamati dokumen yang berhubungan 

langsung dengan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas. 

4. Kepustakaan / Studi Pustaka 

Kepustakaan / Studi Pustaka yaitu data dari buku-buku sumber referensi 

untuk melengkapi dan mendukung kebenaran data dalam Penyusunan 

proposal ini dengan membuat catatan-catatan kecil, membaca Proposal tahun-

tahun sebelumnya yang ada di Perpustakaan dan di Rumah Sakit untuk 

menyusun Gambaran Umum Rumah Sakit.  

 

D. Responden Penelitian  

Responden pada penelitian ini adalah Staf Keuangan dan Akuntansi 

terutama dengan bagian-bagian yang terkait untuk mendapatkan data yang 

berhubungan langsung dengan Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran 

Kas. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 5 orang. Bagian yang terkait 

dalam Sistem Penerimaan dan pengeluaran Kas adalah : 

1. Bagian Kasir 

2. Bagian Keuangan 

3. Bagian Akuntansi atau Pembukuan 

  

E. Metode Analisis Data  

Analisis terhadap data yang telah diperoleh dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut:  

1. Melakukan penelitian untuk memperoleh gambaran umum Rumah Sakit secara 

menyeluruh meliputi hal-hal sebagai berikut.  

a. Gambaran umum Rumah Sakit  

b. Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas. 



24 

 

 

 

 

 

c. Catatan dan Dokumen yang digunakan, termasuk yang terkait dengan 

Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas. 

d. Prosedur Penerimaan Kas 

2. Mengevaluasi kelayakan elemen Sistem Akuntansi Penerimaan dan 

Pengeluaran Kas pada Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Metro. 

3. Mengevaluasi Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

berdasarkan kelayakan elemen Sistem Informasi Akuntansi. 

4. Menarik kesimpulan. Merupakan langkah terakhir dalam analisis data, apakah 

Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Rumah Sakit 

Muhammadiyah Kota Metro sudah sesuai. Setelah itu memberikan 

rekomendasi mengenai Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

yang efektif bagi Rumah Sakit.  
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