
 

50 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan penelitian deskriptif. M. Kuncoro (2003 : 11 ) 

mengemukakan“Penelitian deskriptif adalah suatu metode dengan terlebih 

dahulu mengumpulkan, menyusun, mengolah dan mengelompokkan data 

sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti”. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada CV. Vecto Kreasi Mandiri yang 

berlokasi di Jalan Perguruan Tinggi Swadaya  No 1 A Medan, Telp. ( 061 

)7350312, Fax. ( 061 ) 8441117.  

3. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Desember2014 

sampai dengan bulan Mei 2015. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel waktu 

penelitian pada tabel III.1 berikut ini : 
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Tabel III.1 
Rencana Waktu Penelitian 

 

 
B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono ( 2011 : 119 ) “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”.Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah laporan posisi keuangan dan laporan 

laba rugi CV. Vecto Kreasi Mandiri dari tahun 2012 sampai dengan tahun 

2014, serta kebijakan akuntansi perusahaan. 

 

 

 

 

 

No. Kegiatan 
Desember 

2014 
Januari 

2015 
Februari 

2015 
Maret 
2015 

April 
2015 

Mei 
2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Pra riset                                                 
2. Pengajuan judul                                                 
3. Pembuatan dan 

bimbingan proposal                                                 
4. Seminar proposal                                                 
5. Pengumpulan data                                                 
6. Penyusunan dan 

bimbingan skripsi                                                 
7. Seminar hasil                                                 
8. Sidang meja hijau                                                 
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2. Sampel 

Arikunto ( 2007 : 20 ) berpendapat bahwa “ Sampel merupakan 

bagian dari populasi yang dapat diwakili dari seluruh populasi tersebut”. 

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan posisi keuangan dan laporan 

laba rugi CV. Vecto Kreasi Mandiri dari tahun 2012 sampai dengan tahun 

2014, serta kebijakan akuntansi perusahaan. 

C.Definisi Operasional 

 Definisi operasional dari penelitian ini adalah : 

1. Pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi 

strukturorganisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan 

yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga 

keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran 

data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong 

dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan.  

2. Fungsi Keuangan merupakan salah satu bidang fungsional dalam 

perusahaan yang menangani keuangan.  
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D.Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berisi 

informasi berbentuk kalimat seperti sejarah perusahaan, struktur 

organisasi, job description CV. Vecto Kreasi Mandiri, dan bisa juga 

berupa penjelasan dari pejabat yang berwenang langsung terhadap 

kebijakan yang dilaksanakan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang 

berisi informasi berbentuk angka seperti laporan neraca dan laporan laba 

rugi. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Menurut Umi Narimawati (2008 : 98) dalam bukunya Metodologi 

Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teoridan Aplikasi bahwa“ data 

primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak 

tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Tetapi 

harus dicari melalui narasumber Data primer ini bisa berupa sejarah 

singkat perusahaan, struktur organisasi, hasil observasi dan wawancara “. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang bersumber dari pustaka yang 

berhubungan dengan objek penelitian guna mendapatkan data yang relevan 

dengan pembahasan masalah. 
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E.Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakanadalah : 

1. Penelitian Lapangan ( Field Research ) 

Field Research yaitu : suatu penelitian yang didasarkan pada studi 

lapangan. Dalam hal ini penulis berkunjung langsung ke tempat penelitian 

untuk memperoleh data – data yang relevan dengan penelitian yang 

menggunakan teknik wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan 

tersebut agar data yang didapatkan lebih jelas, dan dapat dimengerti. 

2. Wawancara ( Interview ) 

Wawancaramerupakan percakapan antara dua orang atau lebih 

antara narasumber dan pewawancara. Kegiatan ini bertujuan untuk 

mendapatkan informasi tentang perusahaan secara lebih jelas. 
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F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sedangkan metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur pengendalian fungsi 

keuangan sebagai berikut : 

1. Otorisasi yang semestinya mengenai transaksi dan kegiatan 

2. Pemisahan tugas dan tanggung jawab yang memadai 

3. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai 

4. Perlindungan yang memadai atas akses dan penggunaan aktiva 

perusahaan  dan catatan 

5. Pengecekan secara independen atas pelaksanaan dan penilaian yang 

semestinya terhadap jumlah yang harus dicatat.  
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