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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal 

Sebagai Dasar Pelaksanaan Audit Internal Sistem Pengendalian dan Pengupahan 

(Studi Kasus: Pt.Eureeka Great Nusantara).   Menurut  Ulum & Juanda (2018) 

penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan 

sesuatu melalui sebuah penelitian. Penelitian jenis ini hanya bertujuan untuk 

mendeskripsikan . 

B. Lokasi Penelitian

PT.Eureeka Great Nusantara  berlokasi di  Jalan  Pande No.46 Junwatu, Kecamatan 

Junrejo, Kota Wisata Batu 

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian penelitian adalah semua karyawan PT.Eureeka Great Nusantara 

yang berjumlah 55 orang karyawan terdiri dari : 

a. Bagian administrasi

b. Bagian akuntansi

c. Personalia

d. Sales

e. Karyawan

Obyek penelitian yang akan di teliti adalah: 

a. Daftar hadir karyawan

b. Daftar gaji

c. Daftar rekap gaji

d. Bukti kas keluar
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D. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulis sebagai berikut : 

a. Data Primer menurut Ulum & Juanda (2018) yaitu data yang dikumpulkan 

sendiri oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam hal ini peneliti 

memperoleh langsung data dari perusahaan melalui wawancara pihak 

manajemen dan menyebar kuisioner pada karyawan,kemudian diolah lebih 

lanjut oleh penulis. 

b. Data sekunder menurut Ulum & Juanda (2018) dengan menggunakan metode 

kualitatif yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang 

telah ada. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data 

sekunder dari pihak internal perusahaan berupa struktur organisasi, sejarah 

singkat perusahaan dan prosedur pengawasan intern atas gaji dan upah serta 

daftar gaji dan upah pada PT.Eureeka Great Nusantara. 

E. Teknik Perolehan Data 

1. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah digunakan 

dan telah diolah oleh pihak lain menurut Ulum & Juanda (2018) dokumentasi 

yang peneliti lakukan dengan cara mencatat ulang, mengumpulkan data-data 

mengenai penggajian dan pengupahan di PT.Eureeka Great Nusantara. 

2. Wawancara  

Suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu. Pada metode ini peneliti dan 

responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi 

secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan 

permasalahan penelitian . Peneliti akan menyiapkan pertanyaan yang akan di 

ajukan kepada narasumber yaitu manajemen PT.Eureeka Great Nusantara. 

3. Kuisioner 

Metode pengumpulan data dengan cara membagi daftar pertanyaan 

kepada responden. Peneliti akan melakukan penyebaran kuisioner yang akan 

diisi oleh karyawan tetap maupun tidak tetap PT.Eureeka Great Nusantara. 
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Kuisioner terdiri dari 40 pertanyaan yang  disebarkan kepada 55 karyawan 

PT.Eureeka Great Nusantara. Kuisioner yang peneliti sebarkan mengenai: 

NO Pertanyaan SS S R TS STS 

A Pemisahaan Fungsi 

1. 

2. 

     

B Pencatatan/ dokumen yang memadai 

1. 

2. 

     

C Otorisasi 

1. 

2. 

     

D Terjaganya harta perusahaan 

1. 

2. 

     

E Pemeriksaan/ pengawasan 

1. 

2. 

     

(Table 4 : Gambaran Kuisioner) 

Instumen penelitian menggunakan skala likert yaitu:  

• SS(sangat setuju-skor 5),  

• S(setuju-skor 4),  

• R(ragu-skor 3),  

• TS(tidak setuju-skor 2),  

• STS(sangat tidak setuju-skor 1).  

Peneliti menggunakan skala likert karena skala likert menunjukkan seberapa 

kuat tingkat setuju atau tidak setuju terhadap suatu pernyataan , memudahkan 

responden untuk menjawab kuisioner apakah setuju atau tidak setuju , penggunaan 

skala likert memudahkan pertanyaan untuk dipahami oleh responden, selain itu 
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menggunakan skala Likert lebih menarik dan mudah diisi oleh responden, 

penggunaan skala likert ini juga memberikan responden pilihan yang lebih banyak 

dan meningkatkan diferensiasi poin. Kuisioner ini kemudian akan diuji dengan 

menggunakan uji validitas dan uji reabilitas. 

a. Uji validitas person dengan SPSS 

Uji validitas memiliki tujuan untuk mengetahui kevalidan atau 

kesesuaian kuisioner yang digunakan peneliti dalam mengukur dan 

memperoleh data penelitian dari para responden. Kuisioner penelitian 

dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan realibitasnya artinya 

kuisioner layak digunakan sebagai instrument penelitian jika valid dan riabel. 

Uji validitas ini menggunakan prinsip mengkorelasikan antara masing-masing 

skor item kuisioner dengan skor total jawaban responden.  

   Kemudian data jawaban responden akan di input  dan akan 

dilakukan perhitungan dengan menggunakan excel kemudian di analisis uji 

validitas dan melakukan interpretasi atau menjabarkan hasil dari output SPSS.  

  Dasar pengambilan data uji validitas person adalah 

membandingankan nilai rhitung dengan rtabel dimana jika rhitung lebih besar dari 

rtabel maka dikatakan valid sebaliknya jika rhitung lebih kecil dari rtabel maka 

dikatakan tidak valid. rtabel ditentukan dari jumlah sampel (N) pada signifikansi 

5% pada distribusi nilai rtabel statistic. Apabila nilai signifikasi (Sig) lebih kecil 

dari 0,05 maka valid jika lebih besar maka tidak valid. 

 

b. Uji Reabilitas SPSS 

Uji reabilitas dilakukan setelah item kuisioner dinyatakan valid, jadi 

uji validitas dan reabilitas tidak dapat dipisahkan. Uji reabilitas bertujuan untuk 

melihat apakah kuisioner memiliki konsistensi, jika pengukuran dilakukan 

dengan kuisioner tersebut dilakukan secara berulang. Uji reabilitas dapat 

dilakukan secara bersama-sama pada semua item kuisioner dalam suatu 

variable penelitian.Uji reabilitas berbeda dengan uji validitas apabila uji 
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validitas bertujuan untuk menguji apakah item-item kuisioner valid atau tidak 

sementara uji reabilitas adalah gabungan dari item-item kuisioner. Uji 

reabilitas dilakukan dengan cara menginput data, menganalsis data, dan 

memaknai output dari SPSS. Dasar pengambilan keputusan uji reabilitas 

menurut Wiratma Sujerweni (2014) kuisioner dikatakan reliabel atau konsisten 

apabila digunakan dalam penelitian jika nilai lebih besar dari nilai 0,6 dan 

sebaliknya jika nilai lebih kecil dari 0,6 maka tidak reliabel. 

4. Riset kepustakaan (library research) 

Mengumpulkan data dengan cara mempelajari literatur-literatur  yang 

memiliki hubungan permasalahan yang peneliti lakukan tentang peranan audit 

internal dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengendalian intern penggajian 

dan pengupahan. Tujuannya untuk mendapatlan teori-teori, definisi, dan 

analisis terkait.   

F. Teknik Analisis Data 

Peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menurut  

Ulum & Juanda (2018) penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang 

bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Penelitian jenis 

ini hanya bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peranan pelaksanaan 

audit internal dalam penggajian dan pengupahan. Pengolahan data ini dilakukan 

melalui perhitungan dengan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan 

yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menguraikan atau 

memaparkan hasil penelitian untuk kemudian diadakan interpretasi.  

Analisis data menggunakan laporan COSO yaitu dengan cara 

mengidentifikasi lima komponen pengendalian internal yang saling 

berhubungan, yaitu :  

a) Lingkungan pengendalian lingkungan, guna memperoleh bukti mengenai 

komitmen terhadap integritas dan nilai etika, independensi seorang 
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manajemen dalam menjalankan pengawasan, dan untuk memahami peran 

dan tanggung jawab pengendalian internal dalam perusahaan. 

b) Penilaian risiko,penilaian risiko untuk menentukan tujuan identifikasi dan 

penilaian resiko terhadap pencapaian visi dan misi perusahaan, 

mempertimbangkan nilai resiko dari sebuah aktivitas yang dapat merugikan 

perusahaan, mengidentifikasi dan menilai setiap perubahan yang dapat 

mempengaruhi pengendalian internal. 

c) Aktivitas pengendalian guna mengembangkan aktivitas pengendalian untuk 

mengurangi dan menghindari resiko yang ada, menyebarkan kegiatan 

pengendalian melalui kebijakan dan prosedure . 

d) Informasi dan komunikasi, analisis dilakukan untuk mendapatkan informasi 

yang relevan dan mudah dipahami, mensosialisasikan informasi untuk 

mendukung pengendalian internal, komunikasi dengan pihak luar usaha.  

Pemantauan,pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja 

pengendalian intern suatu entitas pada suatu waktu, analisis pemantauan ini 

dilakukan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan pengendalian 

internal 




