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BAB III

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Objek dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Yayasan Pendidikan X terletak di daerah

Kota Semarang dengan memiliki unit kerja di beberapa pulau di Indonesia.

Yayasan pendidikan ini memiliki 9 Yayasan Perwakilan yaitu Perwakilan

Semarang, Perwakilan Ambarawa, Perwakilan Muntilan, Perwakilan

Yogyakarta, Perwakilan Surakarta, Perwakilan Klaten, Perwakilan DKI

Jakarta, Perwakilan Sukaraja, dan Perwakilan Ketapang. Jumlah unit kerja

sebanyak 87 sekolah dan 10 asrama.

Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah analisis sistem

pengendalian internal pada tunggakan pembayaran siswa di Yayasan

Pendidikan X. Yayasan Pendidikan X sebagai tempat untuk mendapatkan

data wawancara yang diperlukan. Sistem pengendalian yang baik akan

mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Aktivitas operasional Yayasan

setiap unit perlu adanya pengontrolan, pengawasan dan pengendalian

Yayasan Pendidikan X dengan baik. Tujuannya supaya tidak terjadi

penyelewengan keuangan dikemudian hari pada masing-masing unit kerja.
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B. Populasi dan Sampel

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini berbentuk case study dan jenis data yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu data primer atau penelitian kualitatif. Data

primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari

obyek penelitiannya (Sumarsono, 2004:69.1). Peneliti memperoleh data

primer dengan melakukan wawancara secara langsung dengan bendahara

Pengurus Yayasan Pendidikan X, manajer keuangan dan tim auditor

internal.

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan secara

purposive dan depth interview. Depth Interview adalah wawancara untuk

menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas. Pertanyaan

yang digunakan bersifat terbuka. Penggalian dilakukan untuk mengetahui

pendapat responden berdasarkan cara pandang responden dalam

memandang suatu permasalahan. Teknik wawancara ini dilakukan secara

tatap muka.

Tabel 1: Daftar Narasumber dan Pelaksanaan Wawancara

Tanggal Pelaksanaan Kode Posisi Narasumber
28 Mei 2021 Responden 1 Ketua Pengurus
18 Mei 2021 Responden 2 Bendahara Pengurus
13 Mei 2021 Responden 3 Manajer Keuangan
19 Mei 2021 Responden 4 Korektor

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara langsung ke Yayasan

Pendidikan X yang diteliti untuk memperoleh data dan keterangan yang

SERVICE02
Revisi Review Proposal poin 4 Skripsinya menjadi riset kualitatif dengan desain daftar pertanyaan dulu.

SERVICE02
Revisi Review Proposal poin 4 Skripsinya menjadi riset kualitatif dengan desain daftar pertanyaan dulu.
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dibutuhkan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik

pengumpulan data melalui wawancara atau interview secara tatap muka

dengan pertanyaan sebagai panduan dalam memperoleh jawaban

mengenai sistem pengendalian internal tunggakan di Yayasan Pendidikan

X, permasalahan yang timbul, permasalahan sistem penerimaan siswa

baru, dan kebijakan yayasan.

3. Teknik dan Desain Analisis Data

a. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk meringkas data menjadi simbol

atau bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah untuk

diimplementasikan. Penelitian kualitatif menggunakan data

wawancara dengan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1) Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum dan data

mengenai pengendalian internal tunggakan (piutang)

pembayaran siswa dengan melakukan interview dengan

narasumber.

2) Mengevaluasi data dari hasil interview dan mengumpulkan

catatan pada review wawancara untuk menyimpulkan gagasan

utama dari data.

3) Mengurutkan data menjadi berbagai jenis menggunakan sistem

NVivo dengan melakukan pengkodean. Peneliti

mengelompokan informasi yang diperoleh dari review data

wawancara dan catatan.

SERVICE02
Revisi Review Proposal poin 4 Skripsinya menjadi riset kualitatif dengan desain daftar pertanyaan dulu.
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4) Hasil deskripsi dan tema akan memberikan informasi yang lebih

detail terkait peristiwa atau pekerjaan yang terjadi. Hasil

tersebut akan dihubungkan dengan tema, diskripsi menggunakan

narasi dan tabel dan gambar untuk menyampaikan temuan

analisis.

5) Mengidentifikasi makna tema/ deskripsi, kemudian

membandingkan dengan teori.

6) Membuat kesimpulan dan saran bagi entitas.

b. Desain Analisis Data

Desain analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan instrumen wawancara dengan konsep COSO sebagai

berikut:

SERVICE02
Revisi Review Proposal poin 4 Skripsinya menjadi riset kualitatif dengan desain daftar pertanyaan dulu.
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Tabel 2 : Desain analisis

Tujuan:

a. Menganalisis sistem pengendalian internal mengenai piutang/ tunggakan pada penerimaan siswa baru.

b. Mengevaluasi kebutuhan sistem pengendalian internal penerimaan siswa baru sebagai bagian dari desain anti fraud mengenai

piutang/ tunggakan dari pembayaran siswa.

Tema Sub Tema (Indikator) Panduan Wawancara Record
A. Lingkungan Pengendalian 1. Komitmen terhadap integritas dan

nilai-nilai etika.
1. Apakah ada seperangkat aturan atau

pedoman yang ditulis dengan jelas,
mudah dipahami di Yayasan
Pendidikan X?

2. Bagaimana sistem tata kelola
keuangan dan sistem pengendalian
internal yang ada di Yayasan
Pendidikan X?

3. Bagaimana sistem pengendalian
internal dan sistem tata kelola
keuangan berkaitan dengan
Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) di Yayasan Pendidikan X?

4. Bagaimana kualitas sumber daya
manusia yang melakukan peran,
tanggung jawab, dan komitmen
(kewajiban, tanggung jawab, dan

SERVICE02
Revisi Review Proposal poin 4 Skripsinya menjadi riset kualitatif dengan desain daftar pertanyaan dulu.
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Tema Sub Tema (Indikator) Panduan Wawancara Record
kualitas) sumber daya manusia
terhadap integritas dan nilai-nilai
etika, serta kompetensi melalui
sikap, perilaku dalam proses awal
penerimaan pendapatan sampai
pelunasan pembayaran yang terjadi
di kegiatan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) di Yayasan
Pendidikan X?

5. Ketika melakukan supervisi maupun
audit ada pengalaman apa saja yang
terjadi di unit kerja berkaitan dengan
penyelewengan yang terjadi pada
tunggakan di Yayasan Pendidikan
X?

6. Bagaimana peran dan komitmen
Yayasan Pendidikan X terhadap
integritas dan nilai-nilai etika,
kompetensi, struktur dan elemen
untuk akuntabilitas pengendalian
internal di unit kerja yang secara
kolektif berpengaruh pada budaya
pengendalian organisasi?

2. Pengawasan dewan direksi
independen.
a. Penetapan tanggung jawab

pengawasan.

7. Bagaimana peran dan tanggung
jawab Yayasan Pendidikan X dalam
melakukan pengawasan selama
proses penerimaan pendapatan dari
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Tema Sub Tema (Indikator) Panduan Wawancara Record
b. Menerapkan keahlian yang

relevan.
c. Beroperasi secara mandiri.
d. Menyediakan pengawasan

untuk sistem pengendalian
internal.

e. Mengatur tone at the top.
f. Menetapkan standar perilaku.
g. Mengevaluasi kepatuhan

terhadap standar perilaku.
h. Mengatasi penyimpangan tepat

waktu.

kegiatan Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB) sampai pelaporan
keuangan?

8. Bagaimana bentuk evaluasi
keuangan terhadap kepatuhan sistem
pengendalian internal keuangan di
Yayasan Pendidikan X? Bagaimana
jika mengetahui adanya gejolak dan
pelanggaran?

9. Bagaimana bentuk pengawasan yang
diupayakan oleh Yayasan Pendidikan
X terhadap sistem pengendalian
internal piutang/ tunggakan?
Bagaimana usaha dan peran yang
dilakukan oleh Yayasan Pendidikan
X ketika terjadi penyalahgunaan
pembayaran tunggakan/ piutang?

3. Struktur, bentuk pelaporan,
otoritas/ wewenang, dan tanggung
jawab.

10. Bagaimana struktur organisasi yang
ada di Yayasan Pendidikan X?
Seperti apa struktur, wewenang/
otoritas, tanggung jawab, dan garis
pelaporan dalam kegiatan
Penerimaan Siswa Baru (PPDB)?
Siapa saja yang bertanggungjawab?

11. Bagaimana sistem pelaporan
keuangan terkait Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) dengan dari unit
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Tema Sub Tema (Indikator) Panduan Wawancara Record
kerja kepada Yayasan Pendidikan X?

4. Menarik, mengembangkan, dan
mempertahankan sumber daya
manusia dan stakeholder.
a. Komitmen terhadap

kompetensi
b. Menarik, mengembangkan,

dan mempertahankan
karyawan serta stakeholder
(menarik, mengembangkan,
mentor, mengevaluasi,
melatih).

c. Merencanakan dan
menyiapkan penggantian
pegawai

12. Bagaimana sistem tata kelola
keuangan di Yayasan Pendidikan X
untuk menarik, mengembangkan,
dan mempertahankan sumber daya
manusia dan stakeholder dalam
perencanaan kegiatan Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB)?

13. Apakah ada program peningkatan
sumber daya manusia di Yayasan
Pendidikan X? Bagaimana peran dan
komitmen Yayasan Pendidikan X
dalam mengembangkan kompetensi
sumber daya manusia?

5. Orang yang bertanggung jawab
atas pengendalian internal.
a. Akuntabilitas untuk

pengendalian internal
b. Ukuran kinerja, insentif dan

imbalan

14. Bagaimana mekanisme pertanggung
jawaban atau sistem pelaporan
keuangan terkait piutang/tunggakan
saat Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) dari unit kerja kepada
Yayasan Pendidikan X?

15. Bagaimana pertimbangan Yayasan
Pendidikan X dalam mengukur
kinerja dan menetapkan kompensasi
yang diberikan kepada karyawan
dalam kegiatan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) sebagai bentuk
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Tema Sub Tema (Indikator) Panduan Wawancara Record
apresiasi atas keberhasilan dan
perilaku dispilin untuk mencapai
tujuan Yayasan Pendidikan X?

B. Penaksiran Risiko 6. Prinsip komponen penilaian risiko
a. Organisasi menetapkan tujuan

dan kejelasan yang memadai
atas kemungkinan indikasi dan
penilaian risiko yang berkaitan
dengan tujuan.

b. Organisasi mengidentifikasi
risiko terhadap pencapaian
tujuan diseluruh entitas dan
menganalisis risiko tersebut
sebagai dasar untuk
menentukan metode
pengelolaan risiko.

c. Organisasi mempertimbangkan
potensi kecurangan dalam
menilai risiko untuk
pencapaian tujuan.

d. Organisasi mengidentifikasi
dan menilai perubahan secara
signifikan dapat
mempengaruhi kinerja
pengendalian internalnya.

16. Bagaimana peran Yayasan
Pendidikan X dalam menetapkan
tujuan dalam kegiatan Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB)?

17. Bagaimana peran dan cara Yayasan
Pendidikan X dalam
mengidentifikasi, menilai atau
penaksiran risiko untuk mencapai
tujuan berkaitan dengan keuangan
(piutang/tunggakan) saat Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB) di unit
kerja?

18. Apa tujuan yang akan dicapai dan
apakah tujuan dan metode
pengelolaan risiko atas tujuan yang
berkaitan dengan PPDB dari
Yayasan Pendidikan X, sudah
tertuang dalam buku pedoman
keuangan? Bagaimana penerapan
buku pedoman keuangan di unit
kerja?

19. Pada buku pedoman keuangan
apakah sudah mengatur ketentuan
pemberian dan pelaporan piutang/
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Tema Sub Tema (Indikator) Panduan Wawancara Record
tunggakan kepada orang tua murid?
Bagaimana proses/ penerapan yang
terjadi di unit kerja?

20. Bagaimana proses, sistem,
pencatatan yang digunakan untuk
pembayaran keuangan siswa di
Yayasan Pendidikan X?

7. Identifikasi risiko dan analisis
risiko

21. Bagaimana identifikasi dan analisis
risiko dari buku pedoman yang sudah
dilakukan oleh Yayasan Pendidikan
X pada sistem piutang/ tunggakan
pembayaran siswa baru yang terjadi
di unit kerja?

22. Bagaimana proses, sistem
pembayaran dan sistem pencatatan
keuangan mulai terbentuknya
pendapatan dan piutang sampai
dengan pelaporan penerimaan dari
siswa saat Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB)? Apakah terdapat
indikasi risiko yang terjadi?

23. Apa saja identifikasi risiko yang
terjadi pada proses sampai dengan
pelaporan piutang/ tunggakan
keuangan pembayaran siswa baru?
Adakah potensi penyalahgunaan
bagian keuangan pada proses
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Tema Sub Tema (Indikator) Panduan Wawancara Record
Penerimaan Peserta Didik Baru?
Adakah potensi penyalahgunaan
selama proses pencatatan sampai
dengan pelaporan piutang/
tunggakan?

8. Strategi tanggapan atas risiko
a. Pencegahan dan penghindaran

dapat menjadi strategi yang
berpotensi mahal apabila
investasi masuk ke suatu area
lain untuk menghindari/
mencegah risiko.

b. Pengurangan risiko tertentu
dapat diambil dari keputusan
bisnis.

c. Pengurangan sebagian risiko
dengan berbagai atau
mentransfer risiko dengan
membeli asuransi untuk
melakukan perlindungan nilai.

d. Strategi penerimaan
merupakan strategi di mana
tanpa tindakan dengan melihat
kemungkinan dan danpak
risiko dalam toleransi risiko
yang sudah baik dan
memutuskan akan menerima

24. Berdasarkan indikasi risiko dan
pelaporan audit internal bahwa
adanya penyelewengan yang
mengakibatkan kerugian pada
Yayasan Pendidikan X, dengan
adanya buku pedoman sebagai
pencapaian tujuan. Apakah masih
terdapat potensi penyelewengan yang
terjadi?

25. Apa pertimbangan atau strategi yang
dibuat untuk menekan potensi
penyelewangan tersebut? Apakah
ada toleransi risiko yang diterapkan
sebagai suatu strategi?
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Tema Sub Tema (Indikator) Panduan Wawancara Record
risiko tersebut atau tidak.

9. Analisis Risiko Fraud,
mempertimbangkan:
a. Tingkat pengakuan dan

penilaian dalam pelaporan
eksternal.

b. Skema atau skrenario penipuan
yang umum terjadi di industri
atau pasar tempat entitas
beroperasi.

c. Berbagai jenis dorongan yang
dapat memotivasi perilaku
curang.

d. Otomatisasi dan masalah
terkait sistem, termasuk
kontrol keamanan dan
integritas yang lemah.

e. Kerentanan pengabaian
manajemen dan skema
potensial untuk menghindari
aktivitas pengendalian internal
yang ada.

26. Bagaimana peran auditor internal
dan korektor dalam menilai,
menganalisis dan menguji aktivitas
kecurangan dalam piutang/
tunggakan yang terjadi saat
Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB)?

27. Bagaimana pengalaman auditor
internal dan korektor dalam menilai,
menganalisis, dan menguji risiko
fraud/ aktivitas kecurangan yang
terjadi di unit kerja? Adakah
skrenario, dorongan/ motivasi, atau
optimalisasi dan masalah sistem, atau
kerentanan pengabaian manajemen?

28. Bagaimana respon atau tanggapan
dari analisis risiko fraud serta
pengembangan aktivitas
pengendalian risiko dari
piutang/tunggakan sebagai kontrol
keuangan di unit kerja?

29. Potensi fraud apa saja yang terjadi
pada proses Penerimaan Peserta
Didik Baru bagian keuangan?
Adakah potensi fraud dalam sistem
pencatatan sampai dengan pelaporan



135

Tema Sub Tema (Indikator) Panduan Wawancara Record
piutang/tunggakan?

C. Aktivitas Pengendalian 10. Prinsip aktivitas pengendalian:
Integrasi dengan Penilaian Risiko
a. Entitas memilih dan

mengembangkan aktivitas
pengendalian yang
berkontribusi pada penekanan
risiko untuk pencapaian tujuan
pada tingkat yang dapat
diterima.

b. Faktor Aktivitas Pengendalian
Khusus Entitas
1) Lingkungan dan

kompleksitas entitas
secara sifat dan ruang
lingkup operasinya baik
secara fisik maupun
secara logis dapat
mempengaruhi aktivitas
pengendalian entitas.

2) Entitas yang diatur secara
ketat maka memiliki
tanggapan risiko dan
aktivitas pengendalian
yang lebih kompleks
daripada entitas yang
kurang diatur.

30. Sistem berbasis IT, inovasi atau
pengembangan apa yang dibangun
dari sistem IT yang dibangun sebagai
aktivitas pengendalian untuk
menekan risiko piutang/ tunggakan
yang terjadi saat Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB)?

31. Bagaimana aktivitas pengendalian
dari sistem yang digunakan dan
dibangun Yayasan Pendidikan X
dalam menanggapi risiko
piutang/tungakan pada Penerimaan
Peserta Didik Baru (PPDB)?

32. Bagaimana dengan ketentuan
dokumen atau kelengkapan transaksi
yang harus dicatat supaya
mengetahui akurasi transaksi
dokumen atau kelengkapan transaksi
dengan jumlah yang dilaporkan
dalam pembukuan serta
pertanggungjawaban dari
Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB)?

33. Bagaimana bentuk kontrol
pengawasan berupa proses validasi
atau verifikasi/otorisasi, proses
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Tema Sub Tema (Indikator) Panduan Wawancara Record
3) Cakupan dan sifat

tanggapan risiko dan
aktivitas pengendalian
untuk entitas
multinasional dengan
operasi yang beragam
umumnya membahas
struktur pengendalian
internal yang lebih
kompleks daripada yang
dilakukan oleh entitas
domestic dengan
aktivitas yang kurang
bervariasi.

4) Entitas dengan sistem
perencanaan sumber daya
yang cukup canggih akan
memiliki aktivitas
pengendalian yang
berbeda dengan entitas
yang menggunakan
sistem information
technology yang kurang
canggih.

5) Operasi yang
terdesentralisasi dan
penekanan pada otonomi

rekonsiliasi data saat peristiwa
pembentukan piutang/tunggakan,
pemberian kebijakan dan prosedur
dengan membandingkan dua atau
lebih data untuk mengambil tindakan
atas kelengkapan data untuk
mengambil tindakan atas
kelengkapan data di Yayasan
Pendidikan X?
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Tema Sub Tema (Indikator) Panduan Wawancara Record
dan inovasi umum
memiliki lingkungan
pengendalian yang
berbeda dari yang
operasinya konstan dan
sangat terpusat.

c. Aktivitas Pengendalian Proses
Bisnis
1) Kelengkapan transaksi

harus dicatat
2) Akurasi dari transaksi

yang dicatat dalam
jumlah yang benar di
akun yang benar secara
tepat waktu

3) Validitas dari transaksi
yang dicatat merupakan
peristiwa ekonomi yang
benar-benar terjadi dan
kemudian dilaksakan
sesuai dengan prosedur
yang ditentukan.

d. Jenis Aktivitas pengendalian
tranasksi
1) Verifikasi merupakan

jenis kontrol transaksi
yang membandingkan
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Tema Sub Tema (Indikator) Panduan Wawancara Record
dua item atau lebih dari
satu sama lain dengan
aturan kebijakan dan
melakukan tindaklanjut
dari transaksi yang
dibandingkan tidak
sesuai atau dianggap
tidak konsisten dengan
kebijakan.

2) Rekonsiliasi merupakan
proses transaksi
membandingkan dua atau
lebih elemen data dengan
mengidentifikasi untuk
mengambil tindakan atas
kelengkapan atau
keakuratan suatu
transaksi.

3) Otorisasi dan persetujuan
merupakan proses
otorisasi menegaskan
bahwa suatu transaksi
sah dan mewakili
peristiwa ekonomi yang
sebenarnya sebagai
bentuk persetujuan dari
manajemen tingkat yang
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lebih tinggi.

4) Pengendalian fisik
merupakan persediaan
peralatan, sekuritas, uang
tunai dan aset lainnya
yang biasanya diamankan
secara fisik di area
penyimpanan yang
terkunci atau terjaga.
Adanya perbandingan
pengendalian fisik yang
dihitung secara berkala
dan dibandingkan dengan
catatan pengendalian
pendukung.

5) Kegiatan pengendalian
atas proses untuk
mengisi, memperbaharui
dan memelihara keakuran
dan kelengkapan serta
validitas data yang
diterapkan oleh entitas.

6) Manajemen secara bijak
memilih dan
mengembangkan kontrol
pengawasan atas
transaksi yang berisiko



140

Tema Sub Tema (Indikator) Panduan Wawancara Record
tinggi untuk melihat
rekonsiliasi yang telah
ditindaklanjuti, koreksi
atau diberikan penjelasan
yang jelas sebagai
aktivitas pengendalian
transaksi.

11. Prinsip aktivitas pengendalian:
Pemilihan dan Pengembangan
General IT
a. Entitas memilih dan

mengembangkan aktivitas
pengendalian umum atas
teknologi untuk mendukung
pencapaian tujuan.

b. Keamanan proses manajemen
c. Proses akuisisi, pengembangan

dan pemeliharaan teknologi

34. Bagaimana aktivitas pengendalian
kontrol teknologi yang mencakup
infrastruktur teknologi, IT dan
sumber daya manajemen keamanan,
proses akuisisi, pengembangan dan
pemeliharaan teknologi di Yayasan
Pendidikan X untuk mendukung
pengendalian internal terhadap
piutang/ tunggakan?

35. Atas tindaklanjut dari unit kerja
dalam pelaporan, bagaimana
tanggapan atau respon dari Yayasan
Pendidikan X untuk melakukan
tindakan korektif dan peninjauan
kembali kebijakan dan prosedur?

36. Bagaimana keamanan proses
manajemen yang mencakup
subproses dan aktivitas kontrol atas
hak akses, sistem operasi, perangkat
lunak, jaringan, dan lainnya untuk
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mendukung pengendalian internal
terhadap piutang/ tunggakan?

37. Bagaimana metodologi
pengembangan sistem yang
digunakan Yayasan Pendidikan X
untuk mengontrol akuisisi,
pengembangan dan pemeliharaan
aplikasi atau teknologi baru untuk
mendukung pengendalian internal
terhadap piutang/tunggakan?

12. Pengendalian dikembangkan
melalui kebijakan dan prosedur.
a. Entitas menerapkan aktivitas

pengendalian melalui
kebijakan yang menetapkan
apa yang diharapakan dan
dalam prosedur yang
menerapkan kebijakan.

b. Menerapkan kebijakan dan
prosedur untuk mendukung
penerapan arahan manajemen.

c. Menetapkan tanggung jawab
dan akuntabilitas untuk
melaksanakan kebijakan dan
prosedur.

d. Melakukan secara tepat waktu
e. Mengambil tindakan korektif

38. Bagaimana penerapan aktivitas
pengendalian piutang/ tunggakan di
unit kerja melalui kebijakan,
prosedur, tanggung jawab dan
akuntabilitas yang ada di Yayasan
Pendidikan X untuk mendukung
arahan dari pengurus Yayasan?

39. Bagaimana tanggapan atau respon
dari unit kerja saat melakukan
aktivitas pengendalian piutang/
tunggakan berbasis sistem?
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bila diperlukan

f. Menilai kembali kebijakan dan
prosedur.

D. Informasi dan
Komunikasi

13. Informasi dari sumber yang
relevan
a. Entitas memperoleh atau

menghasilkan dan
menggunakan informasi
berkualitas yang relevan untuk
mendukung berfungsinya
pengendalian internal.

b. Entitas mengomunikasikan
informasi secara internal,
termasuk tujuan dan tanggung
jawab untuk pengendalian
internal yang diperlukan untuk
mendukung berfungsinya
pengendalian internal.

c. Entitas berkomunikasi dengan
pihak eksternal mengenai hal-
hal yang mempengaruhi
berfungsinya pengendalian
internal.

40. Bagaimana proses Yayasan
Pendidikan X memperoleh dan
menghasilkan informasi berkaitan
dengan piutang/ tunggakan dan
bagaimana mengomunikasikan
tujuan, tanggung jawab untuk
mendukung berfungsinya
pengendalian internal berkaitan
dengan piutang/tunggakan kepada
pihak internal dan eksternal?

14. Pengolahan data melalui sistem
informasi
a. Mencatat transaksi saat terjadi,

memecah menjadi beberapa

41. Bagaimana model sistem, proses/alur
informasi dan komunikasi mulai dari
mencatat transaksi, memproses,
menyimpan data dan melaporkan
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bagian.

b. Memproses, meringkas dan
melaporkan informasi
tersebut untuk tujuan
manajemen dan tujuan
akuntansi murni.

c. Menyimpan data yang diambil
dan diproses dalam format
yang dapat diringkas, diaudit,
ditinjau dan dilaporkan
dengan cepat dan mudah.

d. Laporan informasi tersebut
dalam format yang dapat
digunakan untuk analisis
manajemen dan tujuan
pengendalian internal.

dalam piutang/ tunggakan kepada
pihak internal di Yayasan
Pendidikan X maupun eksternal?

42. Bagaimana penerapan metode
pengakuan piutang/ tunggakan
berdasarkan prinsip akuntansi yang
diterima umum (PABU) yang
digunakan sudah efektif dan sudah
memenuhi kebutuhan pengendalian
internal di Yayasan Pendidikan X?

43. Bagaimana proses sistem teknologi
informasi memberikan peluang untuk
meningkatkan efisiensi, kecepatan
dan aksesibilitas informasi kepada
pengguna sebagai pendukung
pengendalian internal piutang di
Yayasan Pendidikan X?

44. Apakah sistem yang digunakan di
Yayasan Pendidikan X untuk
pengendalian internal
piutang/tunggakan sudah memenuhi
kebutuhan dan informasi yang
diterima efektif dan efisien?

15. Pentingnya kualitas informasi.
a. Informasi harus cukup dan

relevan dengan kebutuhan
informasi.

45. Bagaimana dengan model sistem
pengendalian internal
piutang/tunggakan yang digunakan
Yayasan Pendidikan X relevan dan



144

Tema Sub Tema (Indikator) Panduan Wawancara Record
b. Informasi yang tepat waktu

membantu mengidentifikasi
awal peristiwa, tren dan
masalah.

c. Data yang dikumpulkan harus
dari sumber saat ini dan
dikumpulkan dengan waktu
dan frekuensi yang
dibutuhkan.

d. Data yang mendasari harus
akurat dan lengkap.

e. Informasi sistem harus mudah
diperoleh oleh mereka yang
membutuhkannya.

f. Akses ke informasi bersifat
sensitif sehingga harus
dibatasi untuk personel yang
berwewenang.

g. Informasi harus didukung oleh
bukti dari sumbernya, suatu
proses yang dipahami dengan
baik oleh auditor internal dan
eksternal.

h. Informasi harus tersedia dalam
jangka waktu yang lama untuk
mendukung pertanyaan dan
inspeksi oleh pihak eksternal

sesuai kebutuhan?
46. Apakah sistem tersebut dapat

mengidentifikasi awal peristiwa, tren
dan masalah dengan tepat waktu
diketahui oleh Yayasan Pendidikan
X?

47. Bagaimana akses dan perlindungan
sistem, output dari sistem informasi
dan komunikasi yang dapat
digunakan dan dipahami oleh pihak
internal dan eksternal Yayasan
Pendidikan X?

48. Bagaimana keadaan
piutang/tunggakan pembayaran
siswa yang terjadi di Yayasan
Pendidikan X? Apakah pengendalian
internal piutang/tunggakan sudah
berjalan efektif?
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yang sesuai.

E. Pemantauan 16. Perilaku yang berlaku dan
Evaluasi terpisah
a. Proses evaluasi yang sedang

berlangsung
1) Mengidentifikasi dan

mengkoreksi masalah
pengendalian internal
secara tepat waktu.

2) Menghasilkan informasi
yang lebih akurat dan
andal untuk digunakan
dalam pengambilan
keputusan.

3) Menyiapkan laporan
keuangan yang akurat
dan tepat waktu

4) Berada dalam posisi
untuk memberikan
sertifikasi atau
pernyataan berkala
tentang efektivitas
pengendalian internal.

b. Evaluasi pemantauan terpisah
1) Evaluasi audit internal
2) Departemen audit

internal yang kuat dan

49. Bagaimana evaluasi dari Yayasan
Pendidikan X dalam mengevaluasi
laporan terkait piutang/ tunggakan
dari unit kerja? Apakah laporan
terkait piutang/ tunggakan dari unit
kerja sudah andal, akurat dan tepat
waktu?

50. Bagaimana tindakan korektif, proses
pemantauan, evaluasi peran dari
audit internal, pengawasan dan
pengurus Yayasan Pendidikan X
terkait piutang/tunggakan di unit
kerja?
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efektif

3) Evaluasi objek lain
4) Unit operasi silang atau

evaluasi silang
5) Pembandingan dan

evaluasi rekan kerja.
6) Penilaian diri

17. Evaluasi dan komunikasi
defisiensi
a. Komunikasi hasil pemantauan
b. Pelaporan ke manajemen

senior dan jajaran direksi

51. Bagaimana kebutuhan sistem
pengendalian internal
piutang/tunggakan saat penerimaan
siswa baru yang efektif dan efisien di
Yayasan Pendidikan X?

52. Bagaimana desain dan strategi anti
fraud mengenai piutang/tunggakan
pada penerimaan peserta didik baru
yang dapat diaplikasikan di Yayasan
Pendidikan X?
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