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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Lokasi Penelitian 

 PT. Gutera Indonesia adalah perusahaan dagang dimana perusahaan ini 

sebagai perusahaan yang memiliki trademark sendiri, trademark nya sendiri diberi 

sesuai dengan nama perusahaannya yaitu Glutera™. Lokasi perusahaan ini 

beralamat di Graha Puntadewa B1 No.03 Malang, Jawa Timur Indonesia. 

 Pemilihan objek pada PT. Glutera Indonesia dilakukan karena di 

perusahaan ini sistem pengendalian internal penjualan dan penerimaan kasnya 

masih belum baik. Pada prosedur penjualan dan penerimaan kasnya masih 

terdapat rangkap jabatan dan juga prosedur penjualan dan penerimaan kas yang 

kurang jelas dikarenakan beluum adanya struktur dan job description yang tertulis 

pada perusahaan, ini membuat aktivitas penjualan dan penerimaan kas pada 

perusahaan ini tidak jelas siapa yang bertanggung jawab pada masing-masing 

fungsi atau bagian. Maka dari itu penulis memilih perusahaan ini sebagai objek 

penelitian. 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu jenis penelitian Deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus, karena penelitian ini menjelaskan tentang 

bagaimana sistem pengendalian intern penjualan dan  penerimaan kas pada PT 

Glutera Indonesia. 
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C. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data 

skunder dan primer.  Adapun macam-macam jenis data skunder dan primer akan 

di jabarkan dibawah ini. jenis data tersebut antara lain: 

a) Data skunder yang digukanan yaitu berupa data: 

(1) Faktur penjualan 

(2) Bill of lading 

(3) Rekapitulasi Beban Pokok Penjualan 

(4) Jurnal penjualan 

(5) Jurnal umum 

(6) Jurnal penerimaan 

(7) Kartu Gudang 

b) Data primer yang digunakan yaitu  berupa data: 

  Jenis data primer yang digunakan yaitu berupa hasil wawancara 

dengan bagian perpajakan dan staf gudang bagian pembukuan yang ada di 

PT Glutera Indonesia. 

 Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari 

penelitian ini, diperoleh dari sumber data skunder dan sumber data primer. 

Adapun sumber data dari data skunder dan primer akan di jabarkan di bawah ini, 

antara lain: 

a) Sumber data skunder 

  Untuk sumber data skunder diperoleh dari bagian keuangan yaitu 

dari staf perpajakan yang ada di PT Glutera Indonesia. 
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b) Sumber data primer  

  Untuk data primer dalam penelitian ini, sumber data primer 

diperoleh dari bagian perpajakan dan gudang yaitu tepatnya staf 

pembukuan gudang yang ada di PT Glutera Indonesia 

D. Teknik pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini memiliki dua teknik yaitu 

berupa: 

a. Dokumentasi  

Teknik ini pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dengan cara menyalin, mengamati, dan melihat dokumen-dokumen 

yang berhubungan dengan penelitian seperti struktur organisasi pada PT Glutera 

Indonesia, laporan keuangan, faktur, jurnal penjualan, persediaan dan beban 

pokok penjualan. 

b. Wawancara  

Teknik ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yang berupa 

informasi yang diperoleh dari pihak PT. Glutera Indonesia bagian perpajakan dan 

staf pembukuan gudang. 

E. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan GAP analisis, yaitu 

membandingkan unsur-unsur sistem pengendalian internal di dalam teori yang 

dikemukakan oleh (Mulyadi, 2016:130) dengan keadaan di perusahaan yang 
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sesungguhnya. Adapun empat unsur sistem pengendalian internal dari Mulyadi 

yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini antara lain: 

a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab  dan wewenang 

secara tegas. 

1) Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas 

2) Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi 

3) Transaksi penjualan dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, 

fungsi pengiriman, fungsi akuntansi 

b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap asset dan pendapatan. 

1) Penerimaan orderan dari pembelian di otorisasi oleh fungsi 

penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan 

2) Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara 

membubuhkan cap “lunas” pada faktur penjualan dan penepatan pita 

register pada faktur tersebut. 

3) Penyerahan barang di otorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara 

memberikan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan 

4) Menganalisis prosedur  penjualan dan pencatatan penerimaan kas 

pada PT. Glutera Indonesia. 

c. Praktik  yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

1) Menganalisis penggunaan formulir bernomor urut cetak yang 

pemakaiannya di pertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 
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2) Setiap transaksi, dari awal hingga akhir tidak boleh dilakukan oleh 

satu orang atau satu unit organisasi, tanpa adanya campur tangan dari 

orang atau unit organisasi lain. 

3) Menganalisis apakah terdapat perputaran jabatan di setiap fungsi 

yang ada di PT Glutera Indonesia  

4) Menganalisis apakah pada PT Glutera Indonesia ini terdapat 

pemeriksaan mendadak di dalam aktivitas operasinya. 

5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak, sehingga 

seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, 

diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang menggantikan untuk 

sementara tersebut. 

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

a. Menganalisis seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang 

dituntut oleh perusahaan 

b. Menganalisis pengembangan pendidikan karyawaan selama menjadi 

karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan 

pekerjaan. 
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