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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan toko yang bergerak secara online 

yaitu Carousel Store yang berlokasi di Jalan Flamboyan CTX no 37, 

Yogyakarta 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 

yang dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif 

adalah jenis penelitian yang tujuannya untuk memahami objek yang 

diteliti serta menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian tersebut. 

Dalam penelitian ini  objek yang digunakan adalah  Store yang menjual 

produk pakaian dan aksesoris lainnya yang berada di  Jalan Flamboyan 

CTX no 37, Jogjakarta Indonesia dengan pendekatan study kasus. Tujuan 

dari studi kasus adalah memberikan gambaran secara mendetail tentang 

latar belakang, sifat-sifat serta karakteristik yang khas dari kasus, ataupun 

status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat diatas akan dijadikan 

suatu hal yang bersifat umum. 

C. Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan data 

primer berupa wawancara dan sekunder berupa unsur SPI dan data-data 

lain yang berkaitan. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder 
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adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan 

pengolahnya (Ulum, 2016:94) data sekunder yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Struktur organisasi 

2. Pembagian job desk 

3. Prosedur pencatatan akuntansi 

4. Autorisasi dari pihak yang berwenang 

5. Formulir yang bernomer urut 

6. Adanya pemeriksaan mendadak 

7. Pelaksanaan transaksi 

8. Adanya perputaran jabatan/rotasi 

9. Cuti untuk karyawan 

10. Pencatatan fisik kekayaan 

D. Teknik Perolehan Data 

1. Interview (wawancara) 

Dimana peneliti akan melakukan interaksi langsung pada pihak toko 

yang berkepentingan dan terlibat dalam proses sistem penjualan. 

Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan 

dengan permasalahan kepada bagian penjualan. Pertanyaan yang 

diajukan mengenai unsur-unsur sistem pengendalian internal yaitu 

struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktek 

yang sehat dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab 

yang dilakukan di toko tersebut. 
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2. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan dokumen dengan meminta data berupa catatan 

dan dokumen yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal 

penjualan seperti stuktur organisasi, model dokumen, catatan dan lain-

lain 

E. Teknis Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dimana diuraikan 

dan dijelaskan mengenai sistem pengendalian internal yang telah di 

implementasikan pada toko Carousel Store. Langkah-langkah yang 

digunakan: 

1. Memastikan struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab 

fungsional secara tegas. Dapat diukur dengan adanya pembagian 

tanggung jawab fungsional kepada unit organisasi untuk 

melaksanakan kegiatan pokok Carousel Store. Dengan melakukan 

pemisahsan fungsi yang berfungsi untuk menciptakan pengendalian 

internal pada penjualan online 

2. Memastikan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang 

memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan perusahaan 

seperti utang, pendapatan dan biaya. Dengan membuat sistem yang 

mengatur wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap 

transaksi yang hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang 

memiliki wewenang untuk menyetujuinya. Dapat diukur dengan : 
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a) Penerimaan order pembelian pelanggan di otorisasi oleh fungsi 

yang mempunyai kewenangan atas transaksi tersebut. 

b) Pencatatan kedalam catatan akuntansi harus didasarkan atas 

dokumen sumber yang di lampiri demgam dokumen pendukung. 

c) Pencatatan kedalam catatan akuntansi dilakukan oleh pekerja yang 

diberi kewenangan. 

3. Memastikan unsur praktik yang sehat dengan cara: 

a) Penggunaan formulir bernomor utut cetak yang pemakainya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang 

b) Pemeriksaan mendadak 

c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 

oleh 1 orang atau unit organisasi, tanpa adanya campur tangan orang 

atau unit organisasi lain 

d) Perputaran jabatan dilakukan secara rutin 

e) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak 

f) Dilakukan pencatatan fisik kekayaan dan catatannya secara 

periodik 

g) Memastikan sumber daya manusia yang memadai: 

a) Pendidikan 

Pendidikan dapat menjadi petunjuk atas kecakapan calon tenaga 

kerja, dengan melihat sejauh mana level pendidikan yang pernah 

ditempuh oleh karyawan tersebut. 
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b) Pelatihan (Training)  

Pelatihan merupakan petunjuk mengenai sejauh mana keahlian 

(skill) yang dimiliki oleh seorang karyawan dengan melihat 

pelatihan apa saja yang sejauh ini telah mereka dapatkan. 

 


