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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Perusahaan 

3.1.1. Gambaran Umum Perusahaan 

CV Sinar Maju merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam industri bahan bangunan. Perusahaan ini merupakan 

distributor sekaligus melakukan juga melakukan penjualan bahan 

bangunan eceran. Perusahaan juga merupakan supplier bagi 

sejumlah toko bahan bangunan yang berada di area Jawa Tengah.  

CV Sinar Maju juga memiliki beberapa toko di Semarang yang 

masing-masing tokonya menjual produk yang spesifik. 

Produk yang dijual oleh CV Sinar Maju cukup beragam 

dari mulai gypsum, keramik, sanitair, baja ringan, dan banyak 

lainnya. Perusahaan ini sudah beroperasi sejak 2011 dan telah 

memiliki banyak pelanggan loyal. CV Sinar Maju selalu berusaha 

untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap konsumen 

yang dimiliki. Bertempat di daerah Semarang Barat, lokasi 

perusahaan terletak di Jalan Puspowarno Raya No.11A Semarang. 

Lokasi ini juga cukup strategis karena dekat dengan kawasan 

pemukiman dan dekat akses dengan jalan utama. Karyawan dalam 

CV Sinar Maju berjumlah 30 orang. Dalam pencatatan transaksi, 
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perusahaan telah menggunakan software yang sudah terintegrasi 

secara computerized. Software akuntansi dalam CV Sinar Maju 

juga sudah saling terintegrasi satu sama lain dengan cabang dari 

masing-masing toko yang dimiliki. 

 

3.1.2. Motto Perusahaan 

Motto merupakan kalimat yang dijadikan sebagai pedoman 

yang menunjukkan motivasi dan tujuan dari sebuah organisasi atau 

perusahaan. Adapun motto dari CV Sinar Maju adalah “Menjadi 

partner dan solusi bagi konsumen dalam memenuhi seluruh 

kebutuhan bahan bangunan.” CV Sinar Maju akan selalu 

memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Pelayanan tersebut 

tidak hanya dari sisi produk yang berkualitas tetapi juga pelayanan 

mengenai informasi produk yang jelas dan detail, hingga 

pengiriman barang sampai ditujuan dengan cepat dan baik. Motto 

ini dijadikan pedoman perusahaan untuk memastikan setiap 

pelanggan mendapat kepuasan secara maksimal apabila 

melakukan pembelian di perusahaan. Selain itu motto ini 

digunakan untuk memelihara loyalitas pelanggan terhadap produk 

yang dijual oleh perusahaan. 
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3.1.3. Struktur Organisasi Perusahaan 

CV Sinar Maju dikepalai langsung oleh pemilik 

perusahaan. Dibawah pemilik terdapat manajer utama yang 

bertanggung jawab langsung kepada pemilik. Manajer utama 

membawahi kelima divisi yang ada dibawahnya. Divisi tersebut 

adalah divisi marketing, divisi penjualan, divisi keuangan, divisi 

pembelian, divisi persediaan dan pengiriman. Struktur organisasi 

dari CV Sinar Maju dapat dilihat pada gambar dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 1 Struktur Organisasi 
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Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka berikut 

merupakan tugas dari masing-masing divisi: 

a. Pemilik 

Pemilik disini juga sekaligus berstatus sebagai direktur 

perusahaaan. Tugas dari pemilik adalah mengkoordinasikan dan 

memantau keseluruhan aktivitas operasi yang berjalan di 

perusahaan. Fungsi pemilik juga memiliki wewenang dalam 

melakukan otorisasi setiap transaksi yang terjadi dalam 

perusahaan.  

b. Manajer Utama 

Divisi ini merupakan perwakilan dari pemilik secara langsung 

dalam perusahaan. Tugas dari fungsi ini lebih mengedepankan 

fungsi controlling untuk memastikan setiap proses transaksi 

operasional perusahaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

standar yang berlaku dalam perusahaan. Selain itu, fungsi ini juga 

memiliki wewenang untuk melakukan otorisasi setiap transaksi 

dalam perusahaan. Tujuan proses ini adalah untuk membatasi 

wewenang dari masing-masing fungsi di perusahaan. Selain itu 

agar setiap kegiatan operasional yang dijalankan oleh karyawan 

dapat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh pemilik 

perusahaan. 

c. Divisi Marketing 
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Divisi marketing merupakan divisi yang bertanggung jawab 

terhadap adanya transaksi penjualan dalam perusahaan. Dalam 

divisi marketing ini terdiri dari 5 orang yang memiliki wilayah 

penjualan masing-masing. Tugas dari divisi marketing ini adalah 

melakukan penawaran produk kepada pelanggan. Divisi marketing 

juga memiliki tugas untuk melakukan pengenalan dan edukasi 

mengenai spesifikasi lengkap produk kepada setiap pelanggan. 

Bila pelanggan melakukan pemesanan barang, divisi marketing 

bertugas untuk mencatat pesanan tersebut dalam dokumen Sales 

Order. Selain itu divisi ini juga bertugas untuk melakukan 

penagihan terhadap transaksi piutang pelanggan yang akan 

diberikan rekap secara berkala oleh divisi penjualan. Divisi 

marketing juga turut bertanggung jawab jika terdapat transaksi 

retur penjualan yang dikehendaki oleh konsumen. Tentunya retur 

penjualan akan diterima apabila telah mendapatkan otorisasi dari 

manajer utama serta pemilik perusahaan. 

d. Divisi Penjualan 

Divisi penjualan disini berbeda dengan divisi marketing. Tugas 

dari divisi penjualan yang pertama adalah memasukkan order 

penjualan kedalam sistem akuntansi perusahaan. Sebelum 

memasukkan penjualan kedalam sistem, divisi ini harus 

memastikan piutang yang diberikan ke pelanggan tidak melebihi 

batas maksimum yang telah ditentukan oleh pihak manajemen 



28 
 

utama bersama dengan pemilik perusahaan. Divisi penjualan juga 

harus berkoordinasi dengan bagian kasir dalam memberikan 

informasi mengenai adanya transaksi pembayaran piutang yang 

dilakukan oleh konsumen. 

e. Divisi Keuangan 

Divisi keuangan dalam perusahaan ini dibagi menjadi 3 bagian 

yaitu kasir, akuntansi, dan bagian perpajakan. Bagian kasir disini 

memiliki tanggung jawab terhadap arus keluar masuknya kas atau 

uang tunai dalam perusahaan. Bagian ini juga tentunya perlu 

melakukan koordinasi dengan pihak manajer utama dan pemilik 

terkait dengan pengeluaran kas dengan jumlah tertentu. Bagian ini 

juga perlu berkoordinasi secara rutin dengan bagian penjualan dan 

marketing terkait dengan pembayaran piutang yang dilakukan oleh 

pelanggan. Bagian akuntansi disini bertanggung jawab dalam 

memasukkan transaksi yang terjadi dalam perusahaan kedalam 

sistem akuntansi perusahaan. Fungsi akuntansi disini adalah 

memastikan setiap transaksi perusahaan telah dimasukkan secara 

benar kedalam sistem perusahaan. Sedangkan untuk bagian 

perpajakan bertugas dalam mengurusi segala administrasi terkait 

dengan pajak yang harus disetor dan dilaporkan oleh perusahaan. 

f. Divisi Pembelian 

Divisi pembelian bertanggung jawab untuk melakukan order 

pembelian ke pabrik. Tentunya order pembelian dilakukan apabila 
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telah mendapat otorisasi dari manajer utama dan pemilik 

perusahaan. Selain itu juga memastikan jumlah dan jenis barang 

yang diterima oleh gudang telah sesuai dengan pesanan yang dibuat 

kepada pabrik. Setelah memastikan jumlah dan jenis barang telah 

sesuai dengan pesanan, divisi ini juga bertugas untuk memasukkan 

stok kedalam sistem akuntansi perusahaan. Apabila jumlah dan 

jenis barang yang sampai ke bagian persediaan tidak sesuai dengan 

pesanan yang dibuat ke pabrik, divisi ini juga dapat mengajukan 

retur pembelian kepada pabrik yang bersangkutan. 

g. Divisi Persediaan dan Pengiriman 

Tugas dari divisi persediaan dan pengiriman yang pertama adalah 

bertanggung jawab terhadap penerimaan barang. Divisi persediaan 

juga harus memastikan barang yang diterima perusahaan dalam 

kondisi yang baik dan sesuai dengan standar kualitas produk 

tersebut. Jika barang yang diterima dalam kondisi yang rusak, 

barang tersebut bisa diajukan untuk dilakukan retur ke pabrik.  

Tugas berikutnya adalah mencatat setiap adanya transaksi masuk 

atau keluarnya barang baik penjualan, retur penjualan, pembelian, 

maupun retur pembelian. Divisi ini juga bertanggung jawab dalam 

menjaga keamanan persediaan yang dimiliki perusahaan sekaligus 

menjaga kondisi persediaan perusahaan agar tetap dalam kondisi 

yang baik. Dalam divisi ini ada satu orang yang ditugaskan menjadi 

kepala gudang yang membawahi beberapa staff gudang. Divisi 
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persediaan disini juga bertugas untuk melakukan pengiriman 

ketika terdapat transaksi penjualan barang dan juga memastikan 

barang sampai di tujuan dalam keadaan baik. Selain itu, divisi ini 

juga bertugas untuk memastikan jumlah dan jenis barang yang 

dikirimkan kepada pelanggan telah sesuai dengan pesanan yang 

dibuat. 

 

3.1.4. Document Flowchart 
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Gambar 3 2 Flow Chart Sistem Penjualan 
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Gambar 3 3 Flow Chart Sistem Pembelian  
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3.2 Obyek dan Lokasi Penelitian 

 Objek yang dijadikan sebagai bahan penelitian adalah CV Sinar 

Maju yang bertempat di Jalan Puspowarno Raya No 11A, Semarang. CV 

Sinar Maju merupakan distributor bahan bangunan di area Jawa Tengah. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dengan 

melakukan survei dan observasi secara langsung ke CV Sinar Maju 

Semarang. Selain itu, peneliti juga menggunakan informasi 

internal yang berasal dari perusahaan seperti struktur organisasi, 

dokumen yang terkait dengan sistem informasi akuntansi 

perusahaan, dokumentasi SOP dalam perusahaan dan juga gambar 

tangkapan layar perusahaan yang digunakan sebagai data 

pelengkap yang berasal dari sistem informasi perusahaan. 

Disamping hal tersebut, peneliti juga melakukan wawancara secara 

langsung terkait pengendalian internal yang diterapkan dalam 

perusahaan. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data yaitu: 

1. Studi lapangan 
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Pemilihan metode ini ditujukan supaya data dan informasi yang 

digunakan dalam penelitian merupakan data yang relevan, akurat, 

dan tepat waktu. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan 

kunjungan langsung pada perusahaan yang menjadi objek 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

adalah dengan melakukan wawancara pada pihak manager dan 

karyawan di perusahaan tersebut. Selain itu, peneliti juga 

melakukan observasi secara langsung. Tujuannya adalah agar data 

yang diperoleh akurat dan relevan dengan kondisi pengendalian 

internal yang telah diterapkan di perusahaan. 

  

2. Data sekunder 

Metode pengumpulan data sekunder ini digunakan untuk 

memperoleh informasi yang bersumber dari dokumentasi internal 

milik perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah 

implementasi standar yang dilakukan dalam perusahaan selama ini 

telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. 

 

3.5 Desain dan Teknik Analisis Data 

 Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif. Dalam melakukan analisis data terkait penerapan pengendalian 

internal dalam perusahaan, peneliti menggunakan pedoman sebagai 

berikut (Price Waterhouse Coopers, 2013, p. 6)
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Komponen Prinsip Sumber Data Teknis Pengumpulan 

Data 

Daftar Pertanyaan 

Lingkungan 

Pengendalian 

4.1 Organisasi memberikan 

contoh mengenai 

komitmen terhadap 

integritas dan nilai etika 

Peneliti melakukan 

wawancara kepada manager 

utama sekaligus beberapa 

sampel dari karyawan 

perusahaan. 

Wawancara, 

pengumpulan data 

sekunder 

Lampiran 1 

 

4.2 Jajaran direktur 

perusahaan 

menunjukkan 

independensi serta 

melakukan pengawasan 

Peneliti melakukan 

wawancara kepada beberapa 

sampel dari karyawan 

masing-masing divisi di 

perusahaan. 

Wawancara 
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terhadap perkembangan 

dan kinerja 

pengendalian internal 

4.3 Manajemen bersama 

dengan direksi 

menetapkan struktur 

serta pembagian 

wewenang dan 

tanggung jawab yang 

sesuai dalam mencapai 

tujuan organisasi 

Peneliti melakukan 

wawancara kepada manager 

utama perusahaan. 

Wawancara, 

dokumen perusahaan 

terkait tujuan serta  

struktur organisasi 

perusahaan 

Lampiran 1 

4.4 Organisasi 

mempraktekkan 

Peneliti melakukan 

wawancara kepada manager 

Wawancara Lampiran 1 
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komitmen untuk 

mempertahankan serta 

mengembangkan 

kompetensi individu 

yang sesuai dengan 

tujuan organisasi 

utama sekaligus beberapa 

sampel dari karyawan 

masing-masing divisi di 

perusahaan. 

 

4.5 Organisasi menugaskan 

individu yang 

bertanggung jawab 

terhadap pengendalian 

internal organisasi 

tersebut agar 

Peneliti melakukan 

wawancara kepada beberapa 

sampel dari karyawan 

masing-masing divisi di 

perusahaan. 

Wawancara 
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tercapainya tujuan 

organisasi 

Penilaian 

Risiko 

4.6 Organisasi menetapkan 

tujuan dengan jelas 

sehingga memudahkan 

proses identifikasi 

penilaian risiko yang 

berkaitan dengan tujuan 

perusahaan 

Peneliti melakukan 

wawancara kepada manager 

utama perusahaan. 

 

Wawancara, 

dokumen perusahaan 

terkait tujuan 

perusahaan 

Lampiran 1 

 

4.7 Organisasi melakukan 

identifikasi risiko 

terkait pencapaian 

tujuan organisasi, serta 

Wawancara, 

dokumen perusahaan 

SOP identifikasi 

risiko. 
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melakukan analisis 

risiko sebagai dasar 

untuk melakukan 

pengelolaan risiko 

4.8 Organisasi 

mempertimbangkan 

potensi kecurangan 

dalam proses penilaian 

risiko untuk pencapaian 

tujuan perusahaan 

Peneliti melakukan 

wawancara kepada manager 

utama perusahaan. 

Wawancara Lampiran 1 

4.9 Organisasi melakukan 

identifikasi serta 

menilai perubahan yang 
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memiliki dampak 

signifikan pada sistem 

pengendalian internal 

organisasi tersebut 

Aktivitas 

Pengendalian 

4.10 Organisasi memilih 

serta mengembangkan 

aktivitas pengendalian 

yang berperan dalam 

proses mitigasi risiko 

dalam mencapai tujuan 

perusahaan menuju ke 

level risiko yang dapat 

diterima 

Peneliti melakukan 

wawancara kepada 

manager utama 

perusahaan. 

Wawancara Lampiran 1 
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4.11 Organisasi memilih 

serta mengembangkan 

aktivitas pengendalian 

umum atas teknologi 

untuk mendukung 

dalam pencapaian 

tujuan organisasi 

Peneliti melakukan 

wawancara kepada 

manager utama 

perusahaan. 

Wawancara, dokumen 

terkait SOP 

pengendalian internal 

perusahaan 

Lampiran 1 

4.12 Organisasi 

menetapkan aktivitas 

pengendalian melalui 

kebijakan yang 

dikeluarkan. Dalam 

kebijakan tersebut 

memuat apa yang 
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diharapkan serta 

prosedur dalam 

penerapan kebijakan 

Informasi dan 

Komunikasi 

4.13 Organisasi 

memperoleh, 

menghasilkan, serta 

menggunakan 

informasi yang relevan 

dan berkualitas untuk 

mendukung fungsi 

pengendalian internal 

Peneliti melakukan 

wawancara kepada 

manager utama 

perusahaan. 

Wawancara Lampiran 1 

4.14 Organisasi 

mengkomunikasikan 

Peneliti melakukan 

wawancara kepada 
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informasi secara 

internal yang berkaitan 

dengan tujuan serta 

tanggung jawab 

pengendalian internal 

yang diperlukan untuk 

mendukung 

berfungsinya 

pengendalian internal 

manager utama sekaligus 

beberapa sampel 

karyawan masing-masing 

divisi di perusahaan. 

4.15 Organisasi 

berkomunikasi dengan 

pihak eksternal 

mengenai hal-hal yang 

memiliki pengaruh 

Peneliti melakukan 

wawancara kepada 

manager utama 

perusahaan. 

Wawancara  Lampiran 1 
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terhadap berfungsinya 

pengendalian internal 

Pengawasan 

4.16 Organisasi 

memilih, 

mengembangkan, serta 

melakukan evaluasi 

berkelanjutan dan atau 

terpisah untuk 

memastikan komponen 

pengendalian internal 

ada dan berfungsi 

Peneliti melakukan 

wawancara kepada 

manager utama sekaligus 

beberapa sampel 

karyawan dari divisi 

penjualan, keuangan, 

pembelian, serta 

persediaan dan 

pengiriman di 

perusahaan. 

 

Wawancara Lampiran 1 

4.17 Organisasi 

melakukan evaluasi dan 
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mengkomunikasikan 

kekurangan 

pengendalian internal 

secara tepat waktu 

kepada pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mengambil 

tindakan korektif, 

termasuk manajemen 

senior dan dewan 

direksi 

Tabel 3 1 Desain dan Teknik Analisis Data 
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