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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di PT. Tempo Scan 

(Persero) Cabang Balikpapan JL. Marsma Iswahyudi, No. 208A – 208B, 

Sepinggan Balikpapan, adapun alasan peneliti mengambil peneleitian di 

perusahaan tersebut karena PT. Tempo scan pasific tersebut diangap masih perlu 

membutuhkan sistem pengendalian internal, khususnya dalam hal persediaan 

barang untuk menutup kemungkinan akan menimbulkan terjadinya pencurian, 

penyelewengan, dan hal-hal yang menyimpang lainnya. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan : 

1. Data Primer 

Data Primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu tentang kendalan - 

kendala dari perusahaan terhadap pengelolaan persediaan. 

2. Data Sekunder 

Data-data yang diperoleh yaitu berupa: 

a. Struktur Organisasi  

b. Faktur dan laporan  

c. Report transaksi atau arsip 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara : 

Wawancara dan Dokumentasi struktur organisasi serta kelengakapan data 

mengenai sistem pengendalian persediaan barang yang di terapkan oleh 

perusahaan PT. Tempo cabang Balikpapan. 

D. Teknik Analisis Data. 

  Berikut ini adalah  langkah- langkah yang perlu dilakukan dalam 

menganalisis data dalam penelitian ini yang mengacu pada kompenen 

pengendalian internal menurut COSO: 

Lingkungan Pengendalian 

Dalam hal ini yang perlu dilakukan yaitu: 

Menganalisis struktur organisasi perusahaan dan pratik sumber daya manusia, 

dilihat dari apakah terdapat perangkapan tugas/jabatan diperusahaan dan apakah 

perusahaan memberikan pelatihan/tes serta memilah pendidikan terakhir untuk 

meningkatan pengetahuan dan kinerja. 

Penilaian Resiko 

Dalam hal ini yang perlu dilakukan yaitu: 

Mengidentifikasi resiko penerapan sistem pengendalian internal terhadap 

persediaan barang di PT. Tempo Scan, dengan melihat prosedur pengendalian 

internal atas pengelolaan persediaan barang yang diterapkan PT. Tempo Scan. 

Aktivitas Pengendalian 

Dalam hal ini yang perlu dilakukan yaitu: 
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Mengidentifikasi pemisahan tugas antar bagian yang terkait dalam persediaan 

barang pada PT. Tempo Scan, dilihat dari pemisahan tugas perdevisi dan 

kelancaran proses barang dari gudang samapai kepembeli serta bukti penerimaan 

yang terotorisasi bagi pembeli (berupa kwitansi) dan bagi pihak perusahaan 

(berupa laporan keluaran barang ) yang dapat menjadi bukti adanya transaksi. 

Informasi dan Komunikasi 

Dalam hal ini yang perlu dilakukan yaitu: 

1. Menilai apakah informasi sudah relevan, dan lengkap, informasi-informasi

yang dibutuhkan dan dihasilkan dalam persediaan barang, dengan melihat dari

dokumen dokumennya seperti dokumen yang diterbitkan dari pihak pembeli

sebagai konfirmasi ke supplier serta dokumen yang digunakan sebagai bukti

atas penjualan suatu barang.

2. Menilai keefektifan saluran komunikasi PT. Tempo Scan baik internal  maupun

eksternal, dilihat dari apakah sering melakukan  diskusi atau meeting

harian/setiap bulan agar komunikasi antara seluruh divisi atau anggota tetap

terjalin dalam meningkatkan kinerja karyawan.

Pengawasan 

Dalam hal ini yang perlu dilakukan yaitu: 

Mengevaluasi apakah aktivitas pemantuan terhadap pengendalian internal yang 

dilakukan baik oleh PT. Tempo Scan, dilihat dari pengawasan terhadap kinerja 

karyawan dalam aktivitas operasional dan aktivitas penunjang lainnya dan juga 

pegawasan dilakukan terhadap asset perusahaan yaitu persediaan Barang. 




