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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1       Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini adalah standar Profesional Audit Internal dalam 

menunjang efektivitas penjualan pada PT Tigaraksa Satria Pekanbaru yang 

beralamat di Jalan Garuda sakti, komplek pergudangan angkasa 2 blok C No. 3 

Pekanbaru, Riau. 

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana aktivitas 

dari auditor internal dalam mempersiapkan pekerjaannya agar layak dan mampu 

dalam pencapaian visi perusahaan yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan 

dengan menitikberatkan pada judul yang dipilih penulis. 

 

3.2       Gambaran Umum Perusahaan 

3.2.1    Sejarah Singkat Perusahaan 

Tigaraksa Satria (TRS) mulai beroperasi pada tahun 1988. Pada tahun 

1990, TRS mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek 

Surabaya dan menjadi perusahaan publik. Pada saat ini Tigaraksa Satria (TRS) 

telah menjadi perusahaan distribusi independen yang terbesar di Indonesia dengan 

omzet penjualan sebesar Rp 7,5 triliun di tahun 2012. Dibandingkan dengan 

omzet penjualan tahun 2005 yang sebesar Rp 2,5 triliun. 

Pondasi Tigaraksa Satria (TRS) adalah optimalisasi pertumbuhan 

(optimizing growth). Tigaraksa Satria (TRS) merupakan tempat yang tepat untuk 
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pertumbuhan bisnis customer, pertumbuhan kompetensi SDM, serta pertumbuhan 

kesejahteraan investor. 

 

3.2.2    Struktur dan Wewenang Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi PT. Tigaraksa Satria Pekanbaru sebagai gambaran 

pendelegasian wewenang, dimana setiap karyawan dalam melaksanakan 

kegiatannya mengenal satu pimpinan yang dibawahinya. Berikut ini akan 

diuraikan tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing bagian 

dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 

Sumber : PT. Tigaraksa Satria,Tbk Pekanbaru 

Sebagaimana layaknya sebuah organisasi atau perusahaan, untuk 
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Untuk menggambarkan tugas dan wewenang serta mengefektifkan kegiatan 

operasional diperlukan struktur organisasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan 

manajemen perusahaan. 

Susunan struktur kepengurusan serta tugas dan wewenang dalam PT. 

Tigaraksa Satria Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Cabang 

Berwenang untuk menetapkan keseluruhan kebijakan yang ada 

dalam perusahaan, yaitu : 

1. Mengawasi secara keseluruhan aktivitas perusahaan. 

2. Memberikan laporan kemajuan cabang kepada direksi pusat 

termasuk keuangannya. 

3. Mengambil semua tindakan yang diperlukan. 

4. Menjalankan program perusahaan untuk mengejar target. 

5. Mengambil keputusan yang tepat untuk mengembangkan 

perusahaan. 

6. Melakukan pendelegasian tugas sesuai dengan kebutuhan 

admnistrasi dan umum serta masalah kepegawaian. 

b. Sekretaris  

Secara umum, sekretaris sangat berperan penting dalam sebuah 

perusahaan, dimana memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Menyiapkan agenda rapat pimpinan 

2. Menerima telepon untuk pimpinan 

3. Membuat janji dengan klien 
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4. Menjadi notulen rapat 

5. Perwakilan meeting dan menjadi relasi 

6. Menjaga citra perusahaan 

c. Operation 

Berwenang untuk mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas 

operasional perusahaan, seperti : 

1. Mengelola seluruh kegiatan operasional perusahaan. 

2. Bertanggung jawab untuk membuat perencanaan distribusi dan 

penjualan, pengembangan tenaga kerja, serta menganalisis 

permasalahan pada kegiatan operasional. 

3. Merekomendasikan program atau menyusun SOP baru dalam 

meningkatkan aktivitas serta efisiensi perusahaan. 

4. Memastikan suasana kerja yang positif untuk mendorong kinerja 

tim dan semangat kerja. 

5. Menetapkan prioritas dan tujuan kerja sesuai dengan ketentuan. 

d. Finance HAB 

Berwenang untuk mengurus dan mengerjakan semua laporan dan 

dokumentasi harian yang menyangkut finansial, personil, surat-menyurat, 

korespondensi dan kontrak, seperti : 

1. Membuat pencatatan segala pengeluaran dan pemasukan 

perusahaan. 

2. Mendokumentasikan seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan 

kegiatan perusahaan. 
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3. Melaporkan seluruh pengeluaran dan pemasukan kepada kepala 

cabang. 

e. Kepala gudang 

1. Melakukan penerimaan barang dan meneliti apakah sesuai dengan 

faktur pembelian dan surat pesanan. 

2. Mengecek kesesuaian antara surat pesanan pembelian dengan 

fakturnya. 

3. Membuat bukti barang masuk. 

4. Membuat laporan bulanan stock barang kepada kepala logistik. 

5. Mengkoordinir bagian stock keeper dan helper. 

f. Supervisor  

1. Mengkoordinir tim penjualan agar dapat meningkatkan penjualan 

sesuai dengan target. 

2. Membuat strategi-strategi penjualan dan mensosialisasikan kepada 

tim sales. 

3. Memonitoring aktivitas tim sales. 

4. Memberikan laporan penjualan tim sales. 

g. Collector 

1. Mewujudkan pencapaian target yang ditugaskan kepadanya. 

2. Membendung laju over due ketingkat yang lebih tinggi. 

3. Menjaga nama baik perusahaan. 

h. Sales Representative 
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1. Memotivasi calon pelanggan agar bertindak dengan suatu cara 

yang dikehendaki olehnya yaitu membeli. 

2. Mengarahkan sasaran kemana dan kepada siapa produk akan 

ditawarkan dan dijual. 

3. Meyakinkan atas manfaat dan kelebihan produk. 

4. Meyakinkan calon pelanggan yang diketahui ragu-ragu dalam 

mengambil keputusan atau menetukan pilihan. 

i. Credit Control 

1. Meningkatkan penjualan produk. 

2. Mengendalikan pengiriman barang. 

3. Membatasi atau menolak serta meneriman barang. 

j. Admin 

1. Menyiapkan ruang kerja dan peralatan kantor untuk seluruh 

pegawai. 

2. Melaksanakan aktivitas renovasi. 

3. Melaksanakan akan adanya kebutuhan dan pengadaan alat tulis 

kantor, peralatan kantor, peralatan kebersihan dan keamanan 

kantor. 

4. Membuat perkiraan biaya tahunan yang berkaitan dengan 

operasional perusahaan. 

k. Adm Inkaso 

1. Menyiapkan dokumen penagihan. 

2. Melakukan monitoring. 
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3. Mengontrol penagihan dan filling. 

4. Mencatat dan melaporkan daftar hasil penagihan. 

l. Adm Claim 

1. Menginput data penjualan yang dilakukan sales. 

2. Menerima dan membalas telepon atau email yang masuk. 

3. Membuat laporan persediaan barang. 

4. Membuat laporan penjualan yang diminta oleh kepala cabang. 

m. Adm gudang  

Membantu kepala gudang dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya. 

n. Helper 

1. Membantu stock keeper dan kepala gudang dalam memasarkan 

produk yang ditawarkan. 

2. Membantu secara langsung dalam pengiriman barang. 

3. Menerima barang yang diserahkan oleh bagian stock keeper untuk 

dipasarkan. 

4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerja kepada kepala 

gudang. 

5. Melaporkan jika barang telah dikirim. 

o. Stock Keeper 

1. Menjaga keamanan harta perusahaan dan dokumen penting yang 

berada dalam pengelolaannya. 
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2. Melakukan pengiriman barang kerelasi sesuai dengan faktur 

penjualan tepat waktu. 

3. Menerima barang retur penjualan dan expired date dari relasi untuk 

diserahkan ke kepala gudang. 

4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kerja kepada kepala 

gudang. 

5. Menjaga keamanan barang sampai tujuan. 

 

3.2.3    Aktivitas Perusahaan 

Cita-cita Tigaraksa Satria (TRS) menjadi organisasi sales dan distribusi 

yang excellent diwujudkan dalam bentuk dihasilkannya output perusahaan yang 

bermutu sebagai hasil dari dijalankannya proses kerja secara baik dan benar. 

Secara eksplisit TRS adalah perusahaan sales dan distribusi yang berorientasi 

pasar, artinya semua yang dilakukan TRS dilakukan atas dasar pengetahuan yang 

memadai mengenai pasar dan para pelaku pasar. 

Strategi diperlukan untuk menerjemahkan visi menjadi actions. Strategi 

TRS dibangun dengan berdasarkan pendekatan the Balanced Scorecard, yang 

memiliki empat perspektif, yaitu financial, customer, internal process dan learning 

process dan learning dan growth. 

Secara lebih sederhana strategi TRS dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Tujuan TRS adalah untuk meraih laba dalam bentuk EVA yang di drive oleh 

3 hal yaitu : revenue growth, productivity improvement dan maximize assets 
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utilization. Terkait dengan hal ini, tiap tahun manajemen TRS membuat 

business plan. 

2. Revenue growth diraih dengan menjual produk atau layanan kepada 

customer, jika customer puas, ia akan membeli terus. 

3. Supaya customer puas, produk atau layanan yang TRS tawarkan harus 

bermutu, layanan harus bagus, dan perusahaan harus memiliki reputasi atau 

citra yang baik. 

4. Produk atau layanan bermutu tergantung pada kualitas proses untuk 

menghasilkan produk atau layanan tersebut, baik proses inti maupun proses 

penunjang. 

5. Semua proses dilakukan oleh manusia, maka proses yang bermutu dan bagus 

tergantung pada seberapa kompeten orang yang melakukannya. Untuk 

berhasil, manusia memerlukan iklim kerja yang kondusif dan ketersediaan 

infrastruktur. 

Gudang adalah salah satu tempat dimana barang memperoleh atau 

mengalami proses penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan penerimaan 

pengembalian barang (retur). Aktivitas gudang meliputi : 

1. Penerimaan  

a. Bongkar 

b. Cek 

2. Penyimpanan 

a. Full pallet 

b. Karton dan Pcs 
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3. Pengiriman  

a. Picking (Ctn dan PCS) 

b. Cek 

c. Muat 

4. Penerimaan Retur 

a. Cek 

b. Sortir 

c. Proses UPB 

 

3.3      Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif yaitu merupakan 

suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti 

berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengolah dan 

menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. 

Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan hanya pada suatu objek 

saja. Penelitian pada skripsi ini dilakukan secara langsung pada perusahaan yang 

diteliti dengan maksud memperoleh data yang sesuai (relevan).  

3.3.1   Jenis Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Data Kualitatif, data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-

angka secara langsung.  



 60 

2. Data Kuantitatif, data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka 

secara langsung. 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer,  yaitu data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan 

langsung, seperti data kuesioner, wawancara, dan lain-lain. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan kuesioner. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti 

jurnal, buku, website, majalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 

3.3.2    Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini, pengumpulan data informasi lainnya dilakukan 

dengan wawancara dan penyebaran kuisioner pada responden. Penulis 

menghubungi langsung admin teknik dan HRD untuk pemberian data penunjang 

penelitian ini. Dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan studi kasus dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode 

penelitian yang dilakukan dengan cara menyajikan dan menganalisis data 

sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti 

serta menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan. Data yang 

diperoleh penulis selama penelitian akan diolah, dianalisis dan diproses lebih 

lanjut dengan dasar teori yang pernah dipelajari. Untuk keperluan pengujian 

dilakukan langkah-langkah pengujian seperti : penentuan sampel penelitian, 
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teknik pengembangan data, teknik pengembangan instrument, operasionalisasi 

variabel-variabel dan analisis pengujian hipotesis. 

 

3.3.3    Operasionalisasi Variabel dan Skala Pengukuran 

Berdasarkan judul peneliatian yaitu “Analisis Peranan Audit Internal 

dalam Menunjang Efektivitas Penjualan”, terdapat dua variabel yang dapat 

dijelaskan pada tabel. 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Indikator Skala 
Pengukuran 

Instrument  

Audit internal 
yang memadai 
(Variabel 
Independen) 

1. Independensi  
2. Kompetensi 
3. Program audit 
4.Pelaksanaan audit 
5. Laporan audit 
6. Tindak lanjut 

Ordinal Kuesioner 

Peranan audit 
internal dalam 
efektivitas 
penjualan 
(Variabel 
Dependen) 

Komponen Efektivitas 
penjualan : 
1.Lingkungan 
pengendalian 
2. Penetapan resiko 
3.Informasi dan 
komunikasi 
4. Pemantauan 
5.Aktivitas pengendalian 
Komponen tercapainya 
fungsi-fungsi audit internal 

1. Verifikasi 
2.Compliance 
3. Evaluasi 
4.Peranan audit internal 

dalam menunjang 
efektivitas penjualan 

Ordinal Kuesioner 
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3.3.4    Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Pengukuran terhadap dua variabel tersebut dilaksanakan dengan cara 

membandingkan antara kondisi sebenarnya dengan kriteria yang telah ditetapkan 

oleh penulis. Dari hasil penelitian yang diperoleh, penulis melakukan analisis 

untuk mengetahui bagaimana peranan audit inernal dalam menilai penjualan pada 

suatu perusahaan. Penilaian atas kuesioner dengan menggunakan perhitungan 

persentase yang menunjukkan besarnya peranan Audit Internal dalam penjualan 

suatu perusahaan. 

Perhitungan atas kuesioner dilaksanakan dengan menggunakan rumus 

Champion, yaitu dengan menghitung jumlah jawaban “Ya” kemudian dilakukan 

perhitungan dengan cara sebagai berikut : 

X=
             

         
x 100% 

 

Penulis menyediakan jawaban secara “close ended quesionare” atau 

kuesioner secara tertutup yaitu responden hanya memberi dua alternative jawaban 

yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis yaitu : “Ya” dan “Tidak” sebagai 

ukuran tingkat kesesuaian dengan kriteria-kriteria tertentu, sehingga responden 

cukup memilih salah satu jawaban yang dianggap paling cocok menurut 

responden dari alternatif jawaban tersebut. 

Hasil jawaban yang diperoleh dengan cara perhitungan berupa angka skor 

berguna untuk pengambilan keputusan seperti yang telah dikemukakan oleh Dean 

J. Champion (1990:301) yaitu : 
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Tabel 3. 2 Association coefficient Champion 

Persentase  Keterangan 

+/- 0.00 - .25 No association or low association (weak 
association) 

+/- .26 - .50 Moderately low association (moderately 
association) 

+/- .51 - .75 Moderately high association (moderately 
strong association) 

+/- .76 - 1.00 High association (strong association) up to 
perfect association 

Sumber : Champion (1990:301) 

Dari keterangan yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

Tabel 3.3 Kesimpulan Koefisien 

Presentase Variabel Audit Internal 
yang Memadai 

Variabel Efektivitas 
Penjualan 

a. 0% - 25% 
b. 26% - 50% 
c. 51% - 75% 

d. 76% - 100% 

Tidak memadai 
Kurang memadai 
Cukup memadai 

Memadai 

Tidak efektif 
Kurang efektif 
Cukup efektif 

Efektif 
 

 

Apabila hasil jawaban kuesioner tersebut nilainya antara 75% - 100%, 

penulis menarik kesimpulan bahwa audit internal sangat berperan dalam 

menunjang efektivitas penjualan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 


