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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Koperasi Unit Desa (KUD) Semen merupakan salah satu KUD aktif yang 

beralamat di Jl. A. Yani no. 94 Desa Slumbung Kecamatan Gandusari Kabupaten 

Blitar. KUD Semen sendiri memiliki beberapa unit usaha yang berprinsip pada 

pemberdayaan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan 

kemandirian dan swasembada masyarkat yang transparan dan bertanggungjawab. 

Unit-unit usaha yang dimiliki oleh KUD Semen sendiri meliputi  usaha susu, 

proses pakan ternak, usaha dagang pertokoan, simpan pinjam dan unit pelayanan 

kesehatan hewan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada 

unit susu Koperasi Unit Desa (KUD) Semen. 

Hasil dari penelitian menunjukkan masih adanya pelaksanaan pengendalian 

internya yang kurang sesuai seperti pada unsur praktik yang sehat dimana belum 

dilakukannya kegiatan pemeriksaan mendadak oleh bagian pengawas, belum 

dilakukannya penyetoran kas ke bank secara peiodik, dan masih ditemukannya 

fungsi yang tidak terkait ikut terlibat dalam prosedur penjualan. Pada unsur 

karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya ditemukan ketidak 

sesuaian yang berakibat pada mutu karyawan yang diterima tidak sesuai dengan 

pekerjaan atau tanggung jawab yang harus dijalankan. 

B. Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut 

Sugiyono (2011) sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 



32 

 

 

 

dapat diberikan kepada pengguna data. Data sekunder yang diperlukan adalah 

rincian mengenai standart operasional prosedur Koperasi Unit Desa (KUD) 

Semen dan formulir seperti pesanan penjualan, faktur penjualan, nota penjualan, 

formulir piutang usaha maupun dokumen laporan keuangan dan jurnal yang 

berhubungan dengan proses penjualan dan penerimaan kas yang ada di KUD 

Semen. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Sugiyono (2011) menjelaskan dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya 

monumental dari seseorang. 

D. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menjawab masalah yang 

sudah disusun dengan menggunakan data yang berhasil diperoleh yang kemudian 

dijabarkan untuk dicocokan dengan landasan teori yang ada dan kemudian ditarik 

kesimpulan.  

Untuk menjawab rumusan masalah penulis mengacu pada unsur-unsur sistem 

pengendalian intern yang dikemukakan oleh  Mulyadi (2016) sebagai berikut : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas 

a. Mengidentifikasi pemisahan antara fungsi-fungsi operasi dan 

penyimpanan dari fungsi akuntansi. 
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b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 

melaksanakan semua tahapan transaksi. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban  

a. Transaksi hanya akan terjadi jika adanya otorisasi dari pihak yang 

berwenang sesuai dengan uraian job diskribsi. 

b. Mengidentifikasi terdapatnya sistem yang mengatur pembagian wewenang 

yang jelas. 

c. Mengidentifikasi formulir yang digunakan untuk merekam penggunaan 

wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam 

organisasi. 

d. Mengidentifikasi adanya pengawasan terhadap penggunaan formulir. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi 

a. Mengidentifkasi penggunaan formulir bernomor urut cetak yang 

pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

b. Penyetoran kas yang diterima ke bank pada hari yang sama atau hari kerja 

berikunya. 

c. Pemeriksaan mendadak (surprised audit). 

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

orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan orang atau unit 

lain. 
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e. Mengidentifikasi adanya Perputaran jabatan (job rotation). 

f. Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. 

g. Secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset dengan catatannya. 

h. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas 

unsur-unsur sistem SPI lain. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya  

a. Dilakukannya seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang 

diuntut oleh pekerjaanya. 

b. Pengembangan pendidikan dan kemampuan karyawan selama menjadi 

karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaanya. 

 




