
 
 

 

   BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1    Gambaran Umum Perusahaan 

3.1.1 Gambaran Umum PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti  

PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti merupakan perusahaan distributor yang 

terletak di Jakarta dan bergerak mendistribusikan barang dagang yang berupa 

bahan-bahan bangunan antara lain : 

- Baut baja ringan 

- CNP (baja ringan) 

- Reng (baja ringan) 

- Corner bead 

- Baut gypsum 

- Papan gypsum 

- Hollow galvalume 

- Hollow galvanize 

- Joint cornice 

- Metal furing 

- Metal stud  
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- Shadow line 

- Siku lubang 

- Talang galvalume 

- U runer 

- Wall angle 

Perusahaan ini memiliki karyawan sebanyak kurang lebih 50 orang, 10 

diantaranya yakni bekerja sebagai karyawan gudang yang membantu bongkar 

muat barang di gudang serta staff admin bagian gudang. Gudang yang dimiliki 

PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti ini lokasinya cukup jauh dari lokasi 

kantornya yang berada disekitaran kawasan Kelapa Gading, sedangkan lokasi 

gudang berada di daerah Bekasi. Hal tersebut tentu berdampak pada kegiatan 

gudang yang jarang dipantau, sehingga seringkali terjadi selisih stok barang 

gudang dengan komputer.  

Selain bermasalah dengan selisih barang, juga didapati prosedur penjualan 

tidak dilakukan dengan semestinya, yakni konsumen seringkali langsung 

menghubungi bagian gudang untuk mengirimkan pesanan tanpa melalui staff 

bagian penjualan.  
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3.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan Cakrawala Jaya Makmur Sakti 

 

3.1.2.1 Tugas dan Tanggungjawab 

1. Direktur  

Direktur bertugas mengawasi secara langsung maupun tidak langsung 

segala aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. 

2. Kepala Bagian Keuangan 

Kepala bagian keuanga bertugas mengawasi transaksi yang terjadi serta 

menganalisis laporan keuangan milik perusahaan. 

3. Kepala Bagian Penjualan  

Kepala bagian penjualan bertugas mengecek pesananan serta mengecek 

tanggal jatuh tempo masing-masing pelanggan. Selain itu, bagian ini juga 

bertugas membuat faktur penjualan dan surat jalan. 

Direktur

Kepala Bagian 
Keuangan

Staff 
Accounting

Bagian 
Pembelian

Kepala Bagian 
Penjualan

Staff 
Penjualan

Salesman

Kepala Bagian 
Gudang

Operator 
Gudang

Karyawan 
Angkut
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4. Kepala Bagian Pembelian 

Kepala bagian pembelian bertugas mengecek persediaan barang di sistem 

komputer dan melakukan order kepada supplier.  

5. Kepala Bagian Gudang 

Kepala Bagian Gudang bertugas untuk mengawasi dan menandatangani 

setiap barang yang keluar masuk gudang. 

6. Staff Accounting  

Staff accounting bertugas untuk mencatat transaksi keluar masuk uang 

baik itu penjualan maupun pembelian, beban-beban yang dikeluarkan, dan 

membuat laporan keuangan. 

 7. Staff Penjualan  

Staff penjualan bertugas untuk mencatat pesanan yang dicatat oleh 

salesman dan menyerahkan catatan tersebut kepada operator gudang, 

menginput pesanan ke dalam sistem komputer, dan bagian ini juga 

bertugas membuat faktur penjualan dan surat jalan. 

8. Salesman 

Salesman disini bertugas keliling toko untuk menawarkan barang 

dagangan dan mencatat pesanan masing-masing toko yang telah dibagi 

bagian wilayahnya, setelah itu menyerahkan catatan pesanan kepada 

kepala bagian penjualan. 

9. Operator Gudang 
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 Tugas operator gudang yakni mengecek keluar masuk muatan  barang, serta 

menerima telepon di gudang dan mencatat pesanan milik pelanggan baik itu 

pesanan yang melalui staff bagian penjualan maupun pesanan yang melalui 

gudang langsung.  

10. Karyawan Angkut 

 Karyawan angkut bertugas untuk menaik turunkan muatan gudang, 

menghitung pesanan pelanggan, serta membersihkan dan merapikan 

susunan barang.  

3.2  Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti yang 

berlokasi di Komp. Royal Gading Square Blok RG.10 No. 21. Jl. Pegangsaan Dua, 

Kelapa Gading. Jakarta Utara. 14250  

3.3 Sumber dan Jenis Data 

3.3.1    Jenis Data 

3.2.1.1 Data Primer  

 Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

objek penelitian itu sendiri. Pada penelitian ini, data diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara secara langsung kepada pimpinan perusahaan. Hal tersebut 

dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi secara rinci mengenai kondisi 
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perusahaan. Peniliti juga memiliki data yang berisikan selisih barang gudang dari 

bulan Desember 2016 hingga Maret2017.  

3.3.1.2  Sumber Data 

 Data-data diperoleh langsung dari PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti yaitu 

dari pemilik perusahaan, bagian penjualan dan bagian gudang yang mengawasi 

keluar masuk barang dari gudang.  

3.4  Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini merupakan proses tanya jawab 

dengan pemilik perusahaan, peneliti akan menanyakan hal-hal seputar alur 

sistematika penjualan yang seharusnya dilakukan, peneliti juga akan 

menanyakan proses transaksi dan bagaimana penanganan apabila terdapat 

selisih stok barang di sistem komputer dengan jumlah fisik di gudang. 

Selain hal itu, sumber data juga diperoleh dari bagian gudang yang 

menerima pesanan pelanggan tanpa melalui prosedur yang terjadi dalam 

perusahaan.  

2. Observasi 

Observasi yang dilakukan di PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti yang 

berlokasi di Jakarta Utara. Pengamatan tersebut dilakukan untuk meninjau 

prosedur yang seharusnya dilakukan  serta sistem pengendalian internal 
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yang terjadi pada perusahaan khususnya aktivitas pengendalian yakni 

pengendalian umum dan aplikasi.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi  yakni pengumpulan data-data yang diperoleh dari PT 

Cakrawala Jaya Makmur Sakti, antara lain : 

a. Gambaran umum PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti 

b. Struktur organisasi yang dimiliki serta tugas dan wewenang dari 

masing-masing jabatan di PT Cakrawala Jaya Makmur Sakti 

c. Data selisih barang  

 

3.5 Teknik Analisis Data  

3.5.1  Teknik analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini analisis seperti program audit sistem 

informasi karena penelitian ini merupakan studi kasus pada sebuah 

perusahaan guna mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal 

yang selama ini telah diterapkan.  

Sistem pengendalian internal yang dianalisis lebih ditujukan pada 

pengendalian aktivitas yang terbagi menjadi dua, yakni pengendalian 

komputer dan pengendalian fisik. Namun, penelitian ini memfokuskan pada 

pengendalian komputer yang terbagi lagi menjadi, pengendalian umum dan 

aplikasi. 
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3.5.1.1  Menilai Efektivitas dari Sistem Pengendalian Internal Sistem

 Persediaan  

ITEM PENILAIAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL 

AKTIFITAS 
PENGENDALIAN 

INDIKATOR DETAIL INDIKATOR 

Pengendalian 
Umum      

Pemisahan Tugas 
Dalam Fungsi Sistem 

Pembatasan pengaksesan sistem 
komputer 

Tanggungjawab otorisasi, penanganan 
fisik, untuk penanganan dan 
pemrosesan transaksi dilakukan secara 
terpisah  

Pengendalian 
Manajemen 
terhadap Fungsi dan 
Pengembangan 
Sistem 

Sistem akuntansi 
pertanggungjawaban  

Perencanaan induk jangka panjang, 
rencana pengembangan proyek, 
terdapat jadwal pengolahan data, 
penetapan tanggungjawab, evalusi 
kinerja secara periodik, kaji ulang pasca 
implementasi, serta penilaian kinerja 
sistem 

Pengendalian Akses 
Pengendalian akses baik fisik 
maupun pengendalian akses 
logis 

Kemampuan fisik untuk 
mempergunakan peralatan komputer, 
dan kemampuan untuk memnggunakan 
peralatan guna mengakses data 

Pengendalian 
Penyimpanan Data 

Perlindungan untuk melindungi 
informasi-informasi yang 
tersedia di dalam perusahaan 

Perusahaan memiliki suatu catatan yang 
dianggap penting, pengawasan tempat 
penyimpanan file, terdapat pelabelan 
file, penggunaan tape ring dan 
pelindung penulisan disk, penggunaan 
database administrator, data dictionary, 
dan concurent up-date control 

Pengendalian 
Transmisi Data 

Pengendalian untuk 
mengantisipasi kegagalan 
transmisi data 

Encryption data, routing verification, 
parity checking, massage 
ackowledgement techniques, data 
transmission control,  

Pembakuan 
Dokumen 

Pembakuan serta pembagian 
dokumentasi  

Pemisahan dokumen administratif, 
dokumen sistem, dan dokumen operasi 

Pencegahan 
Kemacetan 

Pencegahan kemacetan yang 
dilakukan 

Pengecekan komponen sistem secara 
teratur, penyediaan sistem listrik 
cadangan, serta toleransi kesalahan 
yakni sistem mampu terus beroperasi 
meski beberapa komponen tidak 
berfungsi 
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Prosedur perbaikan 
kerusakan 

Prosedur yang dilakukan 
perbaikan akibat bencana alam 

Pemrioritasan pada aplikasi tertentu, 
sistem cadangan untuk file data dan 
program,terdapat penugasan khusus 
untuk melakukan pemulihan aplikasi, 
memiliki salinan dokumen yang 
disimpan secara terpisah, sera fasilitas 
cadangan komputer dan telekomunikasi 

Perlindungan PC dan 
Client-Server 

Keamanan dalam pengaksesan 
PC serta penggunaan akses 
internet 

Pengguna PC benar memiliki 
ketrampilan dalam pengoperasiaanya, 
pemberian label yang tidak dapat 
dilepas pada peralatan, terdapat 
prosedu dan peraturan, terdapat 
tempat penyimpanan PC portable yang 
aman, penggunaan program untuk 
menghapus data, terdapat protekasi 
terhadap sistem operasi, serta 
pemasangan firewall untuk menangkis 
ancaman hacker 

Pengendalian 
Aplikasi 

  
  

Angka Total 
Kelompok Data 

Kontrol angka sebelum angka-
angka kontrol total di input dan 
di proses 

Penggunaan urutan nomor atau huruf 
sebelum data dimasukkan ke dalam 
sistem komputer 

Pengendalian Data 
Transaksi 

Perlindungan data yang akan 
diproses 

Fungsi pengendalian data, verifikasi 
ketik ulang, verifikasi digit pengecek, 
pengecekan urutan nomor dokumen, 
dan dokumen turnaround 

Proses Validasi Input 

Program untuk mengecek 
ketepatan input data setelah 
pencatatan yang telah 
dimasukkan ke dalam file-file 

Pengujian kelengkapan isi dokumen 
menggunakan program validasi input  

Pengendalian 
terhadap 
Perekaman Data On-
line 

Pengendalian untuk menjaga 
integritas data transaksi 

Pemberian nomor identifikasi dan 
password yang membatasi hanya 
karyawan berwenang saja yang dapat 
menginput data, terdapat compatibility 
test yang menjaga agar karyawan yang 
berwenang saja yang dapat melihat dan 
mengkases data, preformatting, 
completenes check, prompting, 
pemasukan data secara otomatis, close-
loop verification, transaction log  
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Pengendalian 
Pemeliharaan 
Dokumen atau File 

Pengendaluian untuk menjaga 
kecermatan serta kelengkapan 
data yang tersimpan 

Pengecekan untuk menentukan apakah 
data masih berlaku, pelaporan oleh 
komputer tentang penyimpangan-
penyimpangan yang telah dilakukan, 
pencocokan antara data pada master 
file dengan data yang beredar pada 
sistem, pencocokan conrolling account, 
file security, pengendalian konversi file, 
catatan kesalahan, dan laporan 
kesalahan 

Pengendalian 
Output 

Pengendalian untuk meninjau 
tingkat kewajaran serta 
mencocokkan total kontrol 
output dengan total kontrol 
inputnya 

Pengkajian kewajaran format output 
dan pencocokan total kontrol output 
dengan total kontrol inputnya 

Tabel 3.1 

Analisis  untuk Mengukur Efektivitas Pengendalian Internal  

 

 


