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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

  Lokasi Penelitian ini adalah di  PT.Pupuk Kalimantan Timur.Tbk yang 

berada di Jl.James Simandjuntak No. 1 Bontang 75313,Kalimantan Timur, 

Indonesia. 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitat if, 

dimana penelitian ini akan menjelaskan secara deskriptif mengenai analis is 

sistem pengendalian internal pada penjualan dan penerimaan kas yang di 

terapkan pada PT.Pupuk Kalimantan Timur.Tbk. 

 

C. Jenis Dan Sumber Data 

 Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari 

PT.Pupuk Kalimantan Timur.Tbk. Jenis datanya adalah primer dan sekunder. 

 Data primer yang dibutuhkan berupa hasil wawancara dengan bagian 

penjualan dan bagian penerimaan kas perusahaan mengenai sistem otorisasi 

dan prosedur pencatatan pada system penjualan dan penerimamaan kas di 

PT.Pupuk Kalimantan Timur.Tbk. 

 Data sekunder yang dibutuhkan terkait dengan data flowchart penjualan dan 

penerimaan kas perusahaan, stuktur organisasi, sistem akuntansi penjualan dan 

penerimaan kas secara umum, formulir, Pratik yang sehat, karyawan yang
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kompoten, dokumen dan catatan yang digunakan dalam pemrosesan transaksi 

penjualan dan penerimaan kas, dan data karyawan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

a) Dokumentasi 

    Teknik pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan meminta data 

berupa catatan dan dokumen yang berhubungan dengan sistem 

pengendalian internal perusahaan pada penjualan dan penerimaan kas, 

seperti struktur organisasi, dokumen yang digunakan seperti faktur 

penjualan, bukti tagihan piutang, bukti pernyataan piutang, dokumen 

pendukung seperti Sertificate Of Quantity, Bill Of Loading, job description 

penjualan, job description akuntansi, formulir bernomor urut cetak, 

flowchart penjualan, flowchart penerimaan kas, DO pengeluaran barang, 

surat order pengiriman, dan Surat perintah jalan,  

b) Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dimana peneliti akan 

melakukan interaksi langsung dengan pihak perusahaan yang 

berkepentingan dan terlibat dalam proses system pengendalian internal pada 

penjualan dan penerimaan kas, penulis akan mengajukan beberapa 

pertanyaan yang berhubungan dengan sistem pengendalian kepada bagian 

penjulan dan bagian penerimaan kas. Pertanyaan yang diajukan mengena i 

struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas, system wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat dan 
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karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab yang dilakukan di 

PT.Pupuk Kalimantan Timur.Tbk. 

E. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, dimana akan diuraikan dan dijelaskan mengenai system 

pengendalian pada penjualan dan penerimaan kas yang telah diimplementasikan 

pada perusahaan. langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data adalah : 

a) Menilai struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsiona l 

secara tegas. Dapat diukur dengan adanya pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan 

kegiatan pokok perusahaan. Dengan melakukan pemisahan fungsi yang 

berfungsi untuk menciptakan pengecekan internal terhadap transaksi penjualan 

dan penerimaan kas.  

b) Menganalisis sistem wewenang dan prosedur pencataan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan perusahaan, 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 menyetujui terjadinya transaksi 

tersebut. Dapat diukur dengan menganalisis : 

1. Penerimaan order pembelian dari pelanggan diotorisasi oleh fungsi yang 

mempunyai wewenang untuk menyetujui transaksi tersebut. 

2. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen 

sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. 
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3. Pencatatan kedalam catatan akuntansi hanya dilakukan oleh karyawan 

yang diberi wewenang untuk itu. 

c) Menilai unsur praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungs i 

setiap unit organisasi. Dapat diukur dengan menganalisis : 

1. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang. 

2. Pemeriksaan mendadak (suprised audit). 

3. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu 

unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisas i 

lain. 

4. Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang diadakan secara 

rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan 

tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari. 

5. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. 

6. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dan catatanya. 

d) Menganalisis sumber daya manusia yang memadai, yang meliputi : 

1. Tingkat kesalahan 

Dalam hal ini, tingkat kesalahan merupakan ukuran untuk melihat mutu 

karyawan yang dihasilkan dari perkerjaan tersebut. 

2. Tingkat penyelesaian pekerjaan 

Dalam tingkat penyelesaian pekerjaan merupakan ketepatan waktu 

karyawan dalam menyelesaikan perkerjaannya yang telah ditetapkan.  


