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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Perusahaan 

3.1.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah CV. COCO M Semarang 

yang berkedudukan di Jl. Raya Sendang Mulyo No. 5 Kelurahan 

Mangunharjo, Semarang. 

3.1.2. Gambaran Umum CV. COCO M Semarang 

CV. COCO M adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak 

dalam bidang persewaan peralatan scaffolding (Scaffolding Unit 

Part Rent), berlokasi di Jl. Raya Sendang Mulyo No. 5 Kelurahan 

Mangunharjo, Semarang. CV. COCO M berdiri pada tanggal 20 

Agustus 2004. Perusahaan yang masih dalam tahap berkembang 

hingga saat ini memiliki kekurangan dalam sistem pengendalian 

internalnya terutama dalam pengendalian persediaannya. 

Pada tahun 2005 baru mulai ada penerimaan / pendapatan 

sewa dan penambahan peralatan scaffolding. Akhir tahun 2005 

peralatan yang dimiliki CV. COCO M. Pada awalnya CV. COCO 

M hanya mampu menyuplai proyek-proyek kecil dikarenakan 

keterbatasan jumlah peralatan scaffolding yang dimiliki tetapi 

dengan peningkatan omset yang signifikan dan penambahan atas 

aset yang dimiliki. Persediaan yang berupa berbagai macam jenis 

scaffolding dikelola oleh kepala gudang beserta staf gudang 
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memiliki kekurangan dalam sistem pengendalian internalnya 

terutama dalam pengendalian persediaannya. Perusahaan ini 

memiliki kantor dan gudang yang terdapat di lokasi yang sama, 

dimana semua jenis persediaan yang masuk dan persediaan yang 

dipersiapkan untuk keluar diletakkan dalam lokasi yang sama di 

dalam gudang tanpa pembatas. Pembatas hanya dilakukan untuk 

membagi barang baik dan barang yang rusak. Kepala gudang 

bertanggung jawab penuh terhadap barang masuk, penyimpanan 

hingga barang keluar. Kepala gudang dibantu oleh 2 orang staf 

logistic sebagai penghitung dan 13 staf gudang sebagai pengangkut 

barang. Perusahaan yang memiliki aset 7000 set scaffolding dengan 

harga per set Rp. 50.000,00 dan omset perbulan senilai Rp. 

250.000.000,00 telah mensupply proyek-proyek besar seperti 

pembangunan Peterongan Plaza (Tahun 2005) Pembangunan Hotel 

Pandanaran (Tahun 2006), Pembangunan RS. Permata Medika dan 

Gumaya Tower Hotel (Tahun 2006-2007), Pembangunan RS 

Sultan Agung (Tahun 2008) dan masih banyak lagi rekanan-

rekanan besar yang mempercayakan proyeknya kepada CV. COCO 

M. Struktur organisasi CV. COCO M dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.1 

Struktur Organisasi CV COCO M 

 

Sumber : CV. COCO M Semarang 

Struktur organisasi menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam suatu 

organisasi yang berfungsi mengendalikan kegiatannya. Struktur organisasi sangat 

menentukan karyawan dalam mengetahui tugas, tanggung jawab, dan wewenang 

secara jelas. Berikut struktur organisasi dan uraian tugas di CV. COCO M 

Semarang : 

1. Direktur (1 Orang) 

- Mengambil keputusan pada perusahaan yang sesuai dengan 

perundang-undangan Negara dan pemerintah. 

- Mengarahkan dan mengawasi perumusan maupun strategi yang 

menjadi acuan karyawan dalam bekerja. 

    

 Direktur 

 Keuangan  Gudang 

 
Staf Gudang 

dan Rekondisi 

 Marketing  Administrasi 

 
Wakil 

Direktur 
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- Memimpin dan memberikan motivasi kepada seluruh karyawan dan 

mengkoordinasikan penyelesaian persoalan yang terjadi pada 

perusahaan. 

- Menentukan strategi dan kebijaksanaan umum perusahaan dalam 

jangka pendek, menengah, dan panjang. 

- Mengatur dan mengintegrasi strategi perusahaan dengan sasaran. 

- Menangani masalah karyawan di dalam perusahaan tentang keluhan 

karyawan dan masalah lainnya. 

- Melaksanakan pengendalian kualitas tenaga kerja atau karyawan. 

2. Keuangan (1 Orang) 

- Mencatat keuangan dalam pembukuan untuk dapat 

mengembangkan perusahaan. 

- Melakukan pelaporan atas pembukuan dan pencatatan keseluruhan 

kegiatan perusahaan. 

- Menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang wajib 

dikeluarkan oleh perusahaan. 

- Melakukan pembayaran gaji karyawan di perusahaan. 

- Membuat anggaran piutang. 

3. Administrasi (1 Orang) 

- Menerima pemasukan dan mengelola pengeluaran yang ada dalam 

pembukuan setiap laporan keuangan yang telah diterima agar 

perkembangan perusahaan dapat terlihat dan meningkat. 



49 

 

 

 

- Membuat faktur dari setiap transaksi pembayaran maupun 

pengeluaran dari setiap kegiatan perusahaan. 

- Bertanggung jawab atas pembukuan dan pencatatan pada setiap 

kegiatan yang dilakukan perusahaan. 

- Ikut serta dalam penghitungan fisik atas barang yang masuk maupun 

keluar. 

- Mengeluarkan faktur persewaan dan penerimaan. 

4. Gudang (1 Orang Kepala Gudang dan 2 Orang Staf Gudang) 

- Membuat pencatatan atas seluruh persediaan barang yang ada di 

gudang 

- Membuat pencatatan atas keluar masuknya persediaan barang 

perusahaan.  

- Melakukan perawatan atas persediaan yang ada di perusahaan. 

- Melakukan perbaikan atas persediaan yang rusak ringan maupun 

berat. 

- Bertanggung jawab atas seluruh keamanan persediaan barang. 

- Menerima barang dari proyek dan melakukan pengecekan barang 

sesuai faktur pelanggan. 

- Menyiapkan barang yang telah difakturkan. 

- Menandatangani faktur persewaan dan penerimaan. 

- Melakukan stock opname. 
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5. Staf Rekondisi (13 Orang) 

- Bertanggung jawab atas kondisi persediaan barang yang masuk 

maupun keluar. 

- Melakukan perawatan atas persediaan yang ada di perusahaan. 

- Melakukan perbaikan atas persediaan yang rusak ringan maupun 

berat. 

- Bertanggung jawab atas kondisi persediaan barang yang ada dalam 

gudang. 

6. Marketing (1 Orang) 

- Mencari pelanggan dan memastikan pelanggan dapat dipercaya 

- Bertanggung jawab atas seluruh persewaan yang ada di dalam kota 

maupun luar kota. 

- Melakukan pengawasan atas barang yang di sewa di proyek. 

- Ikut serta dalam membantu kepala gudang dalam perhitungan 

persediaan dan pengawasan atas pencatatan 

- Bertanggung jawab atas penagihan hutang pelanggan. 

- Melakukan pengiriman barang ke lokasi proyek. 

- Menerima pembayaran atas persewaan pelanggan. 

3.2. Sumber dan Jenis Data 

3.2.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara 

langsung dari objek penelitian. Data primer yang diperoleh 

peneliti adalah wawancara mengenai standar operasional 

prosedur atas persediaan dengan kepala gudang, wawancara 

mengenai standar operasional prosedur atas barang sewa 

dengan marketing, dan dokumentasi. 

2. Data Sekunder 

Merupakan jenis data yang dijadikan sebagai pendukung 

untuk data pokok yang diperoleh dari perusahaan CV COCO M 

Semarang. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 

data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah 

jadi, seperti data persediaan di gudang yang didapatkan melalui 

kepala gudang, data kehilangan dari proyek yang didapatkan 

melalui marketing, struktur organisasi, data harga pembelian 

scaffolding dan data harga klaim kehilangan barang yang 

didapatkan melalui kepala keuangan. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi 

Observasi, yaitu penulis mengumpulkan data sesuai pengamatan 

langsung di lokasi penelitian secara langsung pada CV COCO M 
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Semarang terhadap aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan 

permasalah yang diangkat dalam penelitian ini. 

2. Wawancara 

Wawancara, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan langsung kepada manajemen dan bagian-

bagian yang terkait dengan permasalahan tempat penulis 

melakukan penelitian di CV COCO M Semarang, hal ini dilakukan 

agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitian yang diteliti oleh 

penulis. Dan adapun yang akan diwawancarai yaitu kepala gudang 

dan marketing. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

mengumpulkan data dari kepala gudang, marketing, dan kepala 

keuangan. 

3.4. Teknik Analisis Data 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah metode 

penelitian yang berfokus pada pengumpulan informasi mengenai objek 

yang spesifik, kejadian atau aktivitas seperti unit bisnis maupun 

organisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu 

penelitian yang berdasarkan pengumpulan data yang mendeskripsikan 

objek berupa orang, kejadian maupun situasi yang diolah dan dianalisis 

untuk diambil kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan teori 

pengendalian internal COSO sebagai metode untuk menganalisis data 
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yang diperoleh, kemudian membandingkan dengan praktik pengendalian 

internal di perusahaan dan komponen pengendalian internal COSO.  

Tahap 1 : Menilai efektivitas sistem pengendalian internal pada 

persediaan barang di proyek dengan indikator sesuai Tabel 3.1 

Tabel 3.1 

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal atas meningkatnya 

kehilangan barang dari proyek 

Pengendalian Umum Program Audit Indikator 

Lingkungan Pengendalian 

i.   Komitmen atas 

integritas dan 

nilai-nilai Etika 

Memeriksa adanya penerapan 

aturan perilaku dan standar etika 

yang diterapkan dalam 

perusahaan sebagai pedoman bagi 

karyawan 

Memiliki aturan 

perilaku dan standar 

etika yang jelas sebagai 

acuan dasar 

ii.  Komitmen 

terhadap 

kompetensi 

Memeriksa adanya standar 

kompetensi untuk marketing di 

dalam menjalankan tugasnya 

Memiliki standar 

kompetensi atas setiap 

tugas dan fungsi umum 

dari marketing sebagai 

pedoman kerja 

iii. Filosofi pihak 

manajemen dan 

gaya beroperasi 

Menilai adanya sikap marketing 

yang tegas dan responsif terhadap 

segala permasalahan yang timbul 

Sikap marketing telah 

sesuai dengan apa yang 

diharapkan perusahaan 

iv.  Struktur 

organisasi 

Memeriksa pembagian tugas yang 

jelas atas fungsi dan tugas dari 

marketing 

Memiliki pembagian 

tugas dan fungsi yang 

jelas sehingga aktivitas 

operasional perusahaan 

berjalan dengan lancar 

v.   Pemberian 

wewenang dan 

tanggung jawab 

Menilai adanya tanggung jawab 

dari marketing terkait dengan 

fungsi dan tugasnya dalam 

perusahaan 

Marketing memiliki 

tanggung jawab 

keamanan persediaan di 

proyek 

vi. Kebijakan dan 

praktik-praktik 

1. Mengecek adanya prosedur 

pencatatan yang diberlakukan 

perusahaan 

Pencatatan telah sesuai 

dengan prosedur yang 

diterapkan 
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dalam sumber 

daya manusia 

2. Mengecek kelengkapan 

prosedur keluar masuk 

persediaan 

Prosedur arus 

persediaan telah sesuai 

dengan yang ditetapkan 

secara lengkap dengan 

dokumen 

 

 

 

Aktivitas Pengendalian 

i. Pemisahan tugas Mengidentifikasi pemisahan tugas 

yang jelas antara marketing dan 

karyawan lain dan apakah sesuai 

dengan prosedur yang telah 

ditetapkan perusahaan 

Pemisahan tugas yang 

dilakukan telah 

mengikuti prosedur 

yang ada dan berjalan 

dengan baik 

ii. Pengendalian fisik Memeriksa adanya pengecekan 

barang yang ada di proyek secara 

rutin 

Pemeriksaan stok 

dengan barang yang ada 

dilakukan secara rutin 

sehingga kehilangan 

persediaan dapat 

diminimalkan 

iii. Review kerja 1. Memeriksa review kinerja yang 

diberikan atas pencatatan 

persediaan 

Review atas pencatatan 

dilakukan dengan rutin 

sehingga memperoleh 

sistem yang lebih baik 

  2. Memeriksa praktek integritas 

dan nilai etika 

Adanya kejujuran dan 

perilaku yang baik dari 

marketing 

Informasi dan 

Komunikasi 

Menilai komunikasi yang terjadi 

antara marketing, kepala gudang, 

dan stff gudang berjalan dengan 

baik, untuk dapat berkoordinasi 

dengan baik 

Komunikasi yang 

dilakukan dapat 

menunjang 

berkurangnya risiko 

kehilangan persediaan 

dari proyek hingga 

masuk ke gudang 

Penilaian Risiko 

Perubahan 

Lingkungan Operasi 

1. Mengidentifikasi anjuran 

pengecekan rutin untuk 

mengatasi kehilangan 

persediaan 

Pengecekan atas 

persediaan di proyek 

telah dilaksanakan 

sesuai anjuran dan 

kehilangan dapat 

diminimalkan 

2. Memeriksa dokumen 

pencatatan kepala gudang yakni 

kartu stok persediaan 

Dokumen tersebut 

mampu untuk 

menyajikan informasi 

yang dapat dipercaya 
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3. Mengidentifikasi risiko akibat 

kelalaian pencatatan barang 

oleh staf gudang 

Perusahaan dapat 

mengantisipasi akibat 

risiko kelalaian 

pencatatan barang 

Aktivitas 

Pengawasan 

1. Mengevaluasi kinerja 

marketing yang kerap kali lalai 

Kinerja marketing dapat 

menunjukkan hasil yang 

memuaskan 

2. Mengevaluasi prosedur 

pengeluaran dan pemasukan 

stok persediaan 

Prosedur pencatatan 

dapat diterapkan dengan 

benar mengingat ada 

acuan yang digunakan 

 

Tahap 2 : Menilai efektivitas sistem pengendalian internal pada 

persediaan barang di gudang dengan indikator sesuai Tabel 3.2  

Tabel 3.2 

Menganalisis Sistem Pengendalian Internal atas masih adanya selisih 

persediaan pada gudang setiap tahunnya 

Pengendalian Umum Program Audit Indikator 

Lingkungan Pengendalian 

i. Komitmen atas 

integritas dan nilai-

nilai Etika 

Memeriksa adanya penerapan 

aturan perilaku dan standar etika 

yang diterapkan dalam 

perusahaan sebagai pedoman bagi 

karyawan 

Memiliki aturan 

perilaku dan standar 

etika yang jelas sebagai 

acuan dasar 

ii. Komitmen 

terhadap 

kompetensi 

Memeriksa adanya standar 

kompetensi untuk kepala gudang 

di dalam menjalankan tugasnya 

Memiliki standar 

kompetensi atas setiap 

tugas dan fungsi umum 

dari kepala gudang 

sebagai pedoman kerja 

iii. Filosofi pihak 

manajemen dan 

gaya beroperasi 

Menilai adanya sikap 

kepemimpinan kepala gudang 

yang tegas dan responsif terhadap 

segala permasalahan yang timbul 

Kepemimpinan kepala 

gudang telah sesuai 

dengan apa yang 

diharapkan perusahaan 

iv. Struktur 

organisasi 

Memeriksa pembagian tugas yang 

jelas atas fungsi dan tugas dari 

kepala gudang 

Memiliki pembagian 

tugas dan fungsi yang 

jelas sehingga aktivitas 

operasional perusahaan 

berjalan dengan lancar 
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v. Pemberian 

wewenang dan 

tanggung jawab 

Menilai adanya tanggung jawab 

dari kepala gudang terkait dengan 

fungsi dan tugasnya dalam 

perusahaan 

Kepala gudang memiliki 

tanggung jawab tidak 

hanya keamanan 

persediaan namun juga 

pencatatannya 

vi. Kebijakan dan 

praktik-praktik 

dalam sumber 

daya manusia 

1. Mengecek adanya prosedur 

pencatatan yang diberlakukan 

perusahaan 

Pencatatan telah sesuai 

dengan prosedur yang 

diterapkan 

2. Mengecek kelengkapan 

prosedur keluar masuk 

persediaan 

Prosedur arus 

persediaan telah sesuai 

dengan yang ditetapkan 

secara lengkap dengan 

dokumen 

Aktivitas Pengendalian 

i. Pemisahan tugas Mengidentifikasi pemisahan tugas 

yang jelas antara kepala gudang 

dan karyawan lain dan apakah 

sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan perusahaan 

Pemisahan tugas yang 

dilakukan telah 

mengikuti prosedur 

yang ada dan berjalan 

dengan baik 

ii. Pengendalian fisik Memeriksa adanya pengecekan 

stok persediaan dengan barang 

yang ada secara rutin 

Pemeriksaan stok 

dengan barang yang ada 

dilakukan secara rutin 

sehingga selisih stok 

persediaan dapat 

diminimalkan 

iii. Review kerja 1. Memeriksa review kinerja yang 

diberikan atas pencatatan 

persediaan 

Review atas pencatatan 

dilakukan dengan rutin 

sehingga memperoleh 

sistem yang lebih baik 

  2. Memeriksa praktek integritas 

dan nilai etika 

Adanya kejujuran dan 

perilaku yang baik dari 

kepala gudang 

Informasi dan 

Komunikasi 

Menilai komunikasi yang terjadi 

antara marketing, kepala gudang, 

dan staf gudang berjalan dengan 

baik, untuk dapat berkoordinasi 

dengan baik 

Komunikasi yang 

dilakukan dapat 

menunjang 

berkurangnya risiko 

selisih dan informasi 

stok yang disajikan 

Penilaian Risiko 

Perubahan 

Lingkungan Operasi 

1. Mengidentifikasi anjuran 

pengecekan rutin untuk 

mengatasi selisih stok dengan 

barang yang ada 

Pengecekan stok 

persediaan telah 

dilaksanakan sesuai 

anjuran dan selisih 

dapat diminimalkan 



57 

 

 

 

2. Memeriksa dokumen 

pencatatan kepala gudang yakni 

kartu stok persediaan 

Dokumen tersebut 

mampu untuk 

menyajikan informasi 

yang dapat dipercaya 

3. Mengidentifikasi risiko akibat 

kelalaian pencatatan barang 

oleh staf gudang 

Perusahaan dapat 

mengantisipasi akibat 

risiko kelalaian 

pencatatan barang 

Aktivitas 

Pengawasan 

1. Mengevaluasi kinerja kepala 

gudang yang kerap kali lalai 

Kinerja kepala gudang 

dapat menunjukkan 

hasil yang memuaskan 

2. Mengevaluasi prosedur 

pencatatan stok persediaan 

Prosedur pencatatan 

dapat diterapkan dengan 

benar mengingat ada 

acuan yang digunakan 

 

Tahap 3 : Menarik Kesimpulan. 

Langkah terakhir dari desain penelitian adalah penarikan 

kesimpulan terhadap sistem pengendalian internal yang ada sesuai 

indikator tahap 1 dan 2. Pada tahap ini penelitian ini akan menyimpulkan 

kelemahan SPI yang ada dan merumuskan saran perbaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


