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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah PT. Indomarine yang terletak di Jalan 

Raya Ardimulyo No. 2 Singosari, Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berbentuk 

studi kasus yaitu penelitian yang berisi paparan, laporan-laporan atau jenis data 

yang relevan dari hasil penelitian pada objek yang diteliti, sehingga diharapkan 

akan menghasilkan solusi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal pada 

sistem penjualan dan penerimaan kas pada PT. Indomarine. 

C. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa 

hasil wawancara dan data sekunder berupa formulir dan dokumen yang digunakan 

PT. Indomarine yang berhubungan dengan penjualan dan penerimaan kas berupa: 

1. Job description/Struktur Organisasi PT. Indomarine 

2. Sistem wewenang melalui surat otoriasi 

3. Jadwal pemeriksaan mendadak 

4. Perputaran jabatan/mutasi 
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5. Bagan alur penjualan dan penerimaan kas 

6. Formulir-formulir/faktur yang digunakan 

7. Data pendidikan karyawan 

8. Jadwal cuti karyawan 

9. Data pencatatan 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Tanya jawab yang dilakukan untuk penelitian di perusahaan meliputi: 

tentang sistem dan prosedur penjualan yang dilakukan perusahaan, pemilik 

perusahaan, laporan kinerja karyawan, serta mengenai sistem pengendalian 

internal pada penjualan dan pengawasan yang dilakukan perusahaan. 

2. Dokumentasi 

Pengumpulan data atau arsip-arsip pada perusahaan meliputi: data 

karyawan, formulir dan dokumen mengenai sistem pengendalian pada penjualan 

dan penerimaan kas, data penjualan. 

E. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu analisis data 

yang digambarkan dalam uraian kata atau kalimat yang membantu dalam 

mengungkapkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian 

internal, yaitu: 
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1. Melakukan pengecekan terhadap struktur organisasi yang telah memisahkan 

tanggung jawab fungsional secara tegas dan adanya job description yang 

jelas. 

2. Melakukan pengecekan terhadap prosedur pencatatan dan sistem wewenang 

yang jelas dengan cara menyesuaikan kebijakan perusahaan yang sudah ada 

terhadap situasi yang terjadi dalam kegiatan penjualan dan penerimaan kas 

secara riil. 

3. Memastikan adanya praktik yang sehat 

Untuk membuktikan praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi setiap unit organisasi maka peneliti melakukan teknik analisis sebagai 

berikut: 

a. Melakukan pengecekan terhadap Penggunaan formulir bernomor urut 

tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang 

berwenang. 

b. Mereview hasil wawancara terkait adanya pemeriksaan mendadak yang 

dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang 

diperiksa dengan jadwal yang teratur. 

c. Mereview hasil wawancara terkait pada setiap transaksi yang tidak 

boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu 

unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang lain atau unit 

organisasi lain. 

d. Mereview hasil wawancara terkait perputaran jabatan atau mutasi untuk 

menjaga independensi jabatan dalam melaksanakan tugasnya. 
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e. Mereview hasil wawancara terkait pengambilan cuti bagi karyawan 

yang berhak. 

f. Mereview hasil wawancara terkait diadakan pencocokan fisik kekayaan 

dengan catatannya secara periodik. 

4. Memastikan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. 

Dengan cara melihat relevansi data karyawan antara tingkat pendidikan 

dengan kesesuaian jabatan yang diberikan, dan memastikan adanya pelatihan-

pelatihan yang diberikan kepada karyawan  untuk menambah nilai keefektifan 

kinerja para karyawan. 




