
39 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Lokasi dan waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT Arista Auto Prima cabang Pekanbaru yaitu 

sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan Mobil yang beralamat kan di 

JL. Jenderal Sudirman No. 228 Tangkerang Tengah Marpoyan Damai Pekanbaru. 

Adapun waktu penelitian kurang lebih 2 bulan. 

1.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang berupa pengumpulan data yang 

sesuai dengan keadaan sebenarnya serta memberikan gambaran analisis mengenai 

masalah – masalah yang ada sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas 

atas objek yang diteliti. 

1.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data dan sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam 

melakukan penelittian ini adalah : 

a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.(Syofian, 

2013:16). Data primer dalam penilitian ini diperoleh dengan 
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menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner)  dan wawancara langsung 

dengan karyawan perusahaan yang berwenang 

a. Data Sekunder yaitu  data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi 

yang bukan pengolahannya.( Syofian, 2013:16). Data sekunder ini 

merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti 

buku - buku, artikel jurnal dan penelitian – penelitian terdahulu. Dan dalam 

penelitian ini data yang diperoleh dalam bentuk yang telah jadi, yaitu 

laporan pencapaian target penjualan tahun 2015 dan 2016, struktur 

organisasi dan sejarah singkat perusahaan  

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan penulis pada penelitian 

ini adalah : 

1. Wawancara  

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab 

langsung dengan pihak yang terkait dan wawancarai ini dilakukan untuk 

mendukung data primer 

2. Kuesioner  

Yaitu daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti berupa formulir yang 

diajukan secara tertulis kepada para pejabat yang berwenang yang terkait 

dengan masalah yang diteliti. 
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3. Studi kepustakaan 

Penelitian ini dimaksutkan untuk memperoleh data sekunder, yaitu 

penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data dengan 

menngunakan sumber – sumber, menganlisis dan menarik suatu 

kesimpulan melalui buku – buku yang ada hubungan nya dengan 

penelitian ini, penelitian ini akan menjadi landasan teoritis bagi 

pelaksanaan analitis yang akan dilakukan. 

1.5 Operasional Variabel  

Operasional Variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep atau 

bagaimana cara sebuah konsep harus di ukur. Variabel tersebut yaitu: 

1. Variabel Independen  

Variabel Independen pada penelitian ini adalah “Peranan Audit 

Operasional “.Audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap 

kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan 

kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk 

mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara 

efektif, efesien dan ekonomis. 

2. Variabel Dependen  

Variabel Dependen pada penelitian ini adalah “Efektivitas Penjualan” 

yaitu efektivitas adalah produk akhir suatu kegiatan operasi telah 
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mencapai tujuannya baik ditinjau dari segi kualitas kerja, kuantitas hasil 

kerja maupun batas waktu yang ditargetkan. 

1.6 Penentuan Responden 

Untuk penelitian ini penulis memilih responden yang sesuai dengan 

identifikasi masalah. Alat yang digunakan untuk mengukur data yang dihasilkan dari 

responden adalah kuesioner. Unut analisis adalah individu yang berkaitan dengan 

peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas penjualan yaitu:  

1. Responden Variabel Independen Branch Manager, Internal Auditor, 

Kepala Spreparts,  Kepala Bengkel, Kepala Akuntansi, Admin 

Penjualan , Cust Care Officer, dan kepala Sales 

2. Responden variabel dependen yaitu Branch Manager, Internal Auditor, 

Kepala Spreparts,  Kepala Bengkel, Kepala Akuntansi, Admin 

Penjualan , Cust Care Officer, dan kepala Sales 

1.7 Variabel dan Skala Pengukuran 

 Skala pengukuran yang digunakan dalam pengujian varibel independen 

adalah ordinal dengan instrument survey berupa kuesioner, wawancara dan observasi. 

Skala pengukuran variabel dependen adalah ordinal dan rasio dengan instrument 

kuesioner dan observasi. Berikut adalah tabe[ yang menguraikan indikator variabel 

dan skala pengukuran yang digunakan 
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Tabel 3.1  

Variabel dan Skala Pengukuran 

Variabel  Indikator Sub Indikator  Skala instrument 

Variabel 

Independen  

Kualifikasi 

audit 

1. independensi 

2. Kompetensi 

Ordinal  

Ordinal 

Kuesioner 

Kuesioner  

 

Peranan 

Audit 

OPerasional 

yang 

memadai  

Operasional 

pelaksanaan 

audit 

operasional 

1. program Audit 

2.Tahap 

-pendahuluan 

a.pengamatan         

sekilas atas fasilitas 

fisik 

b. mencari data 

tertulis 

c. wawancara 

d.kegiatan analisis 

3. Tahap audit 

mendalam 

4. tahap pelaporan 

5. Temuan dan 

rekomendasi 

 

Ordinal 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

Ordinal 

Kuesioner 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

Kuesioner 

Kuesioner 

Variabel 

dependen 

“Efektivitas 

Penjualan “ 

Tercapainya 

tujuan 

penjualan 

1. Anggaran 

dan realisasi 

penjualan 

tahun 2015 

dan 2016 

2. Tindak lanjut 

Rasio  

 

 

 

Rasio  

Kuesioner  

 

 

 

Kuesioner  

Sumber Fransiska panjaitan (2015)  

1.8 Teknik Pengumpulan Instrumen 

Data yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana audit operasional yang 

dilakukan dalam perusahaan dan apakah ada pengaruhnya terhadap efektivitas 

penjualan setelah dilaksnakannya audit operasional atau fungsi penjualan 

dikumpulkan melalui kuesioner yang harus diisi oleh responden. 
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Kuesioner yang akan digunakan penulis dalam mengumpulkan data terdiri 

dari dua bagian yaitu: 

1. Menyangkut identitas umum responden yang terdapat dalam pertanyaan 

Tipe A yaitu: a. nama b. jenis kelamin c. pendidikan terakhir d. jabatan e. 

lama bekerja, yang ditanyakan melalui metode pertanyaan terbuka, yaitu 

metode pertanyaan dimana kemungkinan jawabannya tidak ditentukan 

terlebih dahulu dan responden bebas memberikan jawaban. 

2. Berkaitan dengan peranan audit operasional fungsi penjualan dalam 

meningkatkan efektivitas penjualan. Kuesioner akan diajukan dengan 

metode pertanyaan tertutup (pertanyaan tipe B) dan pertanyaan terbuka 

(pertanyaan tipe C). Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan dimana 

kemungkinan jawabbnya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden 

tidak diberikan kesemapatan memberikan jawaban lain. Responden akan 

ditanya mengenai fakta yang ada dalam meningkatkan efektivitas 

penjualan. Alternatif jawaban yang diberikan yaitu Ya dan Tidak. 

1.9 Metode Analisis Pengujian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Penulis melakukan analisis mengenai informasi – informasi dari data yang 

berhasil diperoleh baik yang dilakukan dengan wawancara . metode yang 
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dikemukakan dalam penelitian ini adalah audit operasional fungsi 

penjualan yang memadai berperan dalam menunjang efektivitas penjualan. 

2. Analisis Pengujian 

Pengujian data merupakan suatu cara dalam statistik untuk menguji 

anggapan dasar yang masih bersifat sementara sehingga dapat ditarik 

sesimpulan statistik. Langkah – langkah yang ditempuh dalam analisis 

statistik adalah sebagai berikut: 

a. Memisahkan setiap jawaban Ya (Y) dan Tidak (T) 

b. Menjumlahkan total jawaban Ya (Y) dan Tidak (T)  

c. Membandingkan jumlah jawaban Ya (Y) dengan jawaban kuesioner  

d. Membuat persentase perhitungan dengan cara : 

Untuk menghitung nilai persentase hasil jawaban para responden 

menggunakan perhitungan : 

  

e. Membuat Kesimpulan  

Untuk keperluan interprestasi hasil perhitungan persentase, penulis akan 

menggunakan ketentuan yang dikemukakan oleh Dean j. Champion dalam Fransiska 

(2015) yang menyebutkan klasifikasi sebagai berikut: 

a. 0 % - 25 % berarti audit operasional fungsi penjualan  tidak berperan 

dalam meningkatkan penjualan yang efektif 

b. 26 % - 50 % berarti audit operasional fungsi penjualan  sedikit berperan 

dalam meningkatakan penjualan yang efektif 

      Jawaban “Ya     x 100% 

    Jawaban Kuesioner  
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c. 51 % - 75 % berarti audit operasional fungsi penjualan berperan dalam 

meingkatkan penjualan yang efektif 

d. 76 % - 100 % audit operasional fungsi penjualan sangat berperan dalam 

meningkatkan penjualan yang efektif 

3. Analisis Efektivitas Penjualan 

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap data dan laporan – 

laporan penjualan yang diperoleh dari perusahaan untuk mendukung  analisis 

deskriptif kualitatif dan analisis statistik. Efektivitas penjualan dicapai jika volume 

penjualan mencapai target penjualan yang telah ditetapkan, jika tidak memenuhi 

target atau tidak efektif. 

Penjualan adalah suatu pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas 

barang atau jasa dari penjualan kepada pihak pembeli yang disertai penyerahan 

imbalan pihak penerima barang atau jasa sebagai timbale balik atas penyerahan 

tersebut. Efektivitas penjualan yaitu produk akhir sebuah kegiatan operasi telah 

mencapai tujuan dari segi kualitas kerja.  

 

 


