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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah bagian divisi penjualan dari PT AJA, 

Semarang. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi dari objek penelitian berada di Kantor Utama PT AJA, Jl. MGR 

Soegijopranata No 43-45, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan 

Semarang Tengah, Semarang, 50131. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh peneliti berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengan pihak perusahaan yaitu berupa tanggapan tentang pencatatan 

fiktif prosedur kas masuk dan dokumentasi pendukung data dari 

perusahaan tentang pencatatan nota fiktif. 

2. Sekunder 

Data sekunder yang diperoleh peneliti berupa struktur organisasi 

perusahaan, company profile, form pemesanan kendaraan, data kas 

masuk, dokumen pengiriman barang. 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai 

berikut (Hartono,Jogiyanto 2010:109) : 

1. Metode Observasi  

Pendekatan untuk mendapatkan data primer melalui pengamatan 

secara langsung objek datanya. Metode lain yang dilakukan untuk 

mendapatkan data primer melalui pendekatan komunikasi dimana 

pendekatan ini langsung berhubungan dengan sumber data. 

2. Metode Wawancara 

Komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Metode 

wawancara dapat berupa wawancara secara personal, wawancara 

intersep, maupun wawancara telepon. Peneliti melakukan wawancara 

secara langsung dengan branch manager, staff administrasi dan sales 

marketing PT AJA. 

3. Metode Pengumpulan Data Arsip 

Data primer atau data sekunder. Data primer menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data analisis isi 

sedangkan data sekunder dengan teknik pengumpulan data di basis 

data. 

 

3.4. Alat Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan oleh peneliti adalah ini adalah uji deskriptif 

kualitatif. Analisis dalam penelitian ini nantiya dapat dinyatakan dalam 
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bentuk uraian yang berupa informasi. Peneliti menganalisis data yang 

diperoleh dan melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal 

melalui perbandingan antara komponen pengendalian internal dengan kondisi 

secara riil di perusahaan. Selanjutnya dilakukan identifikasi kekuatan dan 

kelemahan melalui komponen pengendalian untuk menghasilkan 

solusi/rekomendasi khusus. Adapun langkah-langkah nya adalah: 

1. Melakukan wawancara dengan pihak perusahaan dan bagian terkait 

2. Melakukan rangkuman dari hasil observasi dan wawancara untuk bukti 

3. Melakukan analisis untuk menjawab perumusan masalah terkait 

pencatatan fiktif 

4. Mengambil kesimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




