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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

  Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil objek penelitian yaitu Ibu 

Perhiasan menggunakan nama yang disamarkan yang menjalankan usahanya di Paragon 

Mall Semarang, dan Ciputra Mall Semarang 

 

3.2 Informan 

Informan dari riset ini adalah Ibu Perhiasan sebagai pemilik usaha yang akan dimintai 

keterangan terkait jalannya usaha saat ini, serta karyawan yang melakukan transaksi dan 

sekaligus mencatat transaksi serta mengolah arus kas yang menangani langsung 

dilapangan sebagai pembanding dengan keterangan dari Ibu Perhiasan. 

 

3.3 Jenis Data 

a Data Primer 

Yakni data yang sumbernya diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui 

wawancara. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

terkait dengan kebijakan, pola aktivitas dan yang lainnya yang terbentuk dari 

jalannya kegiatan usaha Ibu Perhiasan. 

b Data Sekunder 

Adalah data yang sudah tersedia dalam berbagai bentuk, tetapi lebih umum sumber 

data ini dalam bentuk statistik. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah dokumen SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun 2018. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan data sekunder yakni dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

a Wawancara 

Yakni teknik dimana peneliti mendapatkan data dengan melakukan Tanya jawab 

atau wawancara kepada pihak yang bersangkutan sehubungan dengan 

permasalahan dan kondisi yang akan diteliti. 
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b Observasi 

Yaitu teknik penelitian yang mengharuskan peneliti untuk terjun dan melihat atau 

mengamati apa yang menjadi objek atau sasaran dalam proses pengambilan data 

yang sesuai dengan penelitian. (Gerald Lumepouw, 2015) 

c Dokumentasi  

Yakni dengan mengumpulkan data-data sebagai berikut: 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi 

yang kemudian disesuaikan dengan bahan bacaan yang sesuai dengan 

permasalahan kasus, maka peneliti menganalisis data menggunakan sistem 

pengendalian internal COSO. Metode yang digunakan peneliti adalah metode 

kualitatif dengan tujuan untuk dapat mengevaluasi pengendalian internal dan 

mencapai pemecahan masalah. Indikator berdasarkan aktivitas pengendalian 

internal yang disampaikan oleh COSO dirinci oleh peneliti sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Indikator Analisis Data dan Pengendalian Internal 

Aktivitas Pengendalian Indikator 

1. Control Environment 

(Pengendalian Lingkungan) 

History dan Gaya 

Kepemimpinan 

Pembawaan pemimpin 

(pemilik entitas) serta budaya 

yang berkembang yang 

menitik beratkan value entitas  

Kebijakan yang diterapkan 

entitas 

Kebijakan tertulis yang 

diberikan manajemen terkait 

kesejahteraan individu yang 

berkaitan dengan bonus, 

hukuman (reward and 

punishment), hari cuti dan 

lainnya 

2. Risk Assessment 

(Penilaian Risiko) 

Resiko Internal – Kepuasan 

dan Ketidakpuasan individu 

terhadap kebijakan yang 

dibuat Entitas 

a. Risiko terjadinya 

kecurangan dalam bekerja 

akibat tidak puas terhadap 

kebijakan yang dibuat 

b. Kinerja individu yang baik 
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dalam bekerja yang 

mendorong efektivitas dan 

efisiensi  jalannya usaha. 

Resiko Internal – Perubahan 

personil dalam entitas 

Adanya rotasi karyawan yang 

mempengaruhi kinerja entitas 

Resiko Eksternal – 

Munculnya usaha sejenis 

dalam satu lokasi usaha yang 

menyebabkan adanya saingan 

Pengaruh dari munculnya 

usaha sejenis dengan entitas 

terhadap kinerja entitas 

Resiko Eksternal – Perubahan 

kebijakan pemerintah terkait 

aturan perpajakan 

Pengaruh dari munculnya 

kebijakan baru pemerintah 

terkait aturan perpajakan 

terhadap kegiatan pelaporan 

perpajakan Ibu Perhiasan 

(hitung, bayar, lapor Pajak) 

3. Control Activity 

(Pengendalian Aktivitas) 

Pemisahan fungsi tugas yang 

diperlukan 

a. Adanya pemisahan tugas 

dan tanggung jawab yang 

jelas 

b. Tidak adanya double job 

yang diberikan kepada satu 

individu 

Kegiatan Otorisasi dan 

validasi dari tingkatan level 

yang diperlukan dalam 

rangka penjagaan aset 

a. Pencatatan atas setiap 

transaksi diproses secara 

akurat dan diperiksa secara 

periodik dan di otorisasi oleh 

manajemen atau individu 

pada level selanjutnya atau 

pimpinan 

b. Penjagaan asset entitas 

dengan pengecekan catatan 

dengan fisik secara periodik 

oleh individu yang berbeda 

c. Seluruh dokumentasi dan 

catatan entitas dibatasi hanya 

boleh diakses pihak yang 
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memiliki tanggung jawab 

4. Informasi dan 

Komunikasi 

Informasi yang relevan Informasi yang disampaikan 

adalah informasi yang andal, 

informasi yang relevan, dapat 

dipercaya dan diberikan 

dalam waktu yang tepat serta 

disampaikan pada individu 

atau objek yang tepat. 

Informasi yang diterima dan 

dilaporkan baik dari/ kepada 

pihak internal dan eksternal 

Komunikasi Komunikasi tersampaikan 

dan disampaikan dengan 

maksud dan tujuan yang baik 

dan tepat untuk saling 

mendorong efisiensi kinerja 

entitas 

5. Monitoring Activities 

(Kontrol Pemantauan) 

Evaluasi Kinerja Karyawan, 

evaluasi laporan perpajakan 

dan audit 

Ada / tidak adanya evaluasi 

kinerja individu, aktivitas 

akuntansi dan audit serta 

pajak yang aktif dan jelas 

untuk memberi arahan dalam 

bekerja dan memberikan 

kepercayaan atau jaminan 

 

 

 

 

 

 

 


