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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

PT. Tiara Megah Indah Jaya, Jl. Letjend. S. Parman No : 72 Malang. Telp 

(0341) 491550 – 481200. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, 

mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh 

dari perusahaan sehingga dapat memberikan gambaran dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan data 

sekunder. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung melalui objek penelitian 

maupun melalui wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan PT. Tiara 

Megah Indah Jaya Malang. Data primer yang diperoleh saat penelitian adalah 

hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber dalam hal ini 

adalah pimpinan perusahaan. 
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2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang 

mendukung dan relevan. Adapun data skunder yang digunakan dalam penlitian 

ini berupa: 

a. Struktur Organisasi PT. Tiara Megah Indah Jaya Malang 

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) 

c. Flowchart Prosedur Pengendalian Piutang Pada PT. Tiara Megah Indah Jaya 

Malang 

d. Dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan pengendalian 

terhadap piutang di PT. Tiara Megah Indah Jaya Malang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan adalah: 

1. Wawancara, yaitu mengadakan sesi tanya jawab dengan pihak yang 

berkepentingan dalam mengelola piutang perusahaan di PT. Tiara Megah Indah 

Jaya Malang diantaranya pimpinan perusahaan, bagian pencatatan penjualan, dan 

bagian marketing. 

2. Dokumentasi, mengumpulkan data atau dokumen yang telah tersedia di objek 

penelitian. 
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E. Metode Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  analisis data 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini akan dilakukan 

analisis sistem pengendalian internal piutang usaha pada PT. Tiara Megah Indah Jaya 

Malang dengan menggunakan teori dari COSO yang disesuaikan dengan 

permasalahan penelitian sebelumnya. Adapun analisis yang dilakukan, sebagai 

berikut: 

1.  Lingkungan Pengendalian Terhadap Piutang Usaha 

a. Menganalisis struktur organisasi perusahaan. 

b. Menganalisis tugas dan tanggung jawab karyawan apakah terdapat pemisahan 

antara tiap-tiap fungsi yang ada. Dalam menganalisis fungsi yang ada dalam 

perusahaan, peneliti melakukan wawancara dengan fungsi-fungsi yang terlibat 

dalam pengendalian intern piutang diantaranya adalah: 

1) Pimpinan perusahaan 

2) Bagian pencatatan penjualan 

3) Bagian marketing 

4) Kasir 

c. Menganalisis dan menilai audit internal pada PT. Tiara Megah Indah Jaya 

Malang 
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d. Mengetahui dan menilai metode yang digunakan manajemen untuk menilai 

kinerja karyawan. 

e.  Menganalisis kebijakan dan praktik perusahaan dalam mengelola sumber daya 

manusianya. 

2.  Aktivitas Pengendalian Terhadap Piutang Usaha 

a. Penerapan Standard Operating Procedures (SOP) perusahaan. 

b. Aktivitas pemisahan tugas yang dilakukan oleh tiap karyawan berdasarkan 

bagiannya. 

c. Aktivitas pendokumentasian dan otorisasi dokumen terkait prosedur 

pemberian dan penagihan piutang kepada pelanggan.. 

3.  Penilaian Resiko Terhadap Piutang Usaha 

Menjelaskan pengendalian perusahaan terhadap piutang usaha untuk mengelola 

resiko piutang tak tertagih dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. 

4.  Informasi dan Komunikasi Terhadap Piutang Usaha 

a. Kecukupan dokumen yang dibutuhkan untuk prosedur pemberian dan 

penagihan piutang usaha kepada pelanggan. 

b. Kecukupan informasi yang dihasilkan dari prosedur pemberian dan penagihan 

piutang usaha kepada pelanggan. 

c. Kebijakan manajemen dalam menyampaikan informasi. 
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5)  Pengawasan dan Pemantauan Terhadap Piutang Usaha 

Menjelaskan kegiatan pemantauan terkait dengan perkembangan saldo piutang 

perusahaan. 

 

 

 

 


