
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MTs Pondok pesantren Darussakinah Batu

Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.

B. Subjek dan objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru MTs

Pondok pesantren Darussakinah Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.

Objeknya penerapan metode drill oleh guru dan siswa dalam pembelajaran

Aqidah Akhlak.

C. Populasi dan sampel

Populasi ini adalah guru Aqidah Akhlak di MTs Pondok pesantren

Darussakinah Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar (kelas VII dan

VIII). Adapun sampel dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel,

karena populasi dalam penelitian ini hanya berjumlah 1 orang. Teknik ini

disebut teknik total sampling atau sensus.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan

teknik pengumpulan data sebagai berikut:



1. Observasi

Melihat secara langsung bagaimana motivasi penerapan metode drill oleh

guru Aqidah Akhlak di Pondok Pesantren Darussakinah.

2. Wawancara

Wawancara digunakan kepada guru dan pihak yang terkait.

3. Dokumentasi

Yaitu penulis mendapatkan data sejumlah dokumen yang ada di MTs

Pondok Pesantren Darussakinah Batu Bersurat XIII  Koto Kampar.

E. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data penulis gunakan adalah  deskriptif yaitu

menggambarkan kata-kata dan kalimat dan dipisah-pisah menurut kategori

dalam memperoleh kesimpulan.

Hasil perhitungan dan pengukuran dapat diproses dengan cara

dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh

prosentase, kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif,

Apabila data telah terkumpul, maka diklasifikasikan menjadi dua kelompok

yaitu kualitatif dan kuantitatif.

P = x %

Dengan keterangan

P  =  Persentase jawaban

F  =  Frekuensi responden

N  =  Total  jumlah



Sesuai dengan penelitian ini yaitu deskriptif dengan persantase, adapun

persentase yang menjadi standar dalam penelitian ini dikelompokkan dengan

kategori sebagai berikut:

1. 75%-100% sangat baik

2. 56%-75% baik

3. 40%-55% kurang baik

4. 0%-40% tidak baik1

1 Hartono, Statistik Untuk Penelitian, Pekanbaru: Pustaka Pelajar Offeset, 2006, h. 30



Pemeriksaan harus dilakukan oleh seseorang atau orang-orang yang cukup

terlatih secara teknis dan memiliki keahlian sebagai auditor.

Jadi staf harus dituntut untuk memiliki standar di atas. Dalam penugasan

yang lebih luas, mungkin ada satu atau lebih sekutu dan staf dengan tingkatan

pengalaman yang berbeda beda yang mengerjakan audit. Bisa juga dikerahkan

ahli ahli yang mengkhusus kan diri dalam bidang-bidang teknik seperti sampling

statistik dan komputer auditing. Dalam audit yang lebih sederhana mungkin hanya

ada satu atau dua anggota staf.

Pertimbangan pertama yang mempengaruhi penyusun staf adalah perlunya

kesinambungan ( kontinuitas ) dari tahun ketahun. Seorang sisten staf yang belum

berpengalaman mungkin saja akan menjadi non-sekutu yang paling

berpengalaman dalam pekerjaan itu dalam beberapa tahun kemudian. Kontinuitas

membantu kantor angkutan poblik dalam mempertahankan kebiasaan dengan

persyaratan teknis dan hubungan antar manusia yang lebih erat dengan personel

klien.

Pertimbangan lain yaitu bahwa orang-orang yang diserahi tugas harus memahami

bidang usaha klien. Mengenal hal ini akan dibahas secara singkat.

Mendapatkan surat penugasan

Persyaratan penugasan harus secara jelas dipahami oleh klien dan kantor angkutan

poblik. Persyaratan harus dibuat secara tertulis untuk mencegah adanya salah

pengertian.

Maksud dibuatnya surat penugasan ( angagement letter ).

Surat penugasan adalah perjanjian antara kantor angkutan poblik dan klien untuk

pelaksanaan audit dan pelayanan lain yang berhubungan dengan itu. Surat itu

harus menyebutkan apakah auditor akan melakukan audit. Reviu ( tinjauan )  atau

kompilasi ( pengumpulan), dan pelayanan lain seperti pengisian SPT dan jasa

manajemen lainnya. Juga harus dicantumkan di dalamnya pembatasan yang



dikenakan terhadap pekerjaan auditor, batas waktu penyelesain audit, bantuan

yang akan diberikan oleh personel kien untuk memperoleh catatan dan dokumen,

serta skedul ( jadwal ) yang perlu dipersiapkan untuk auditor. Sering kali surat ini

juga memuat persetujuan yang menyangkut biaya audit. Surat penugasan juga

merupakan cara untuk memberitahukan klien bahwa auditir tidak bertanggung

jawab untuk menemukan kecurangan.

Surat penugasan tidak mempengaruhi tanggung jawab kantor akuntan publik

terhadap pihak luar yang mengunakan laporan keuangan yang diaudit. Tetapi

dapat mempengaruhi tanggung jawab hukum terhadap kien. Sebagai contoh, jika

klien menggugat kantor akuntan publik atas kegagalannya untuk menemukan

kekeliruanyang material, pembelaan yang dapat digunakan oleh kantor akuntan

adalah bahwa surat penugasan yang ditandatangani menyebutkan bahwa jenis

pekerjaan yang telah disetujui adalah jasa peninjauan ( review service ), bukan

audit.

Informasi surat penugasan penting  artinya dalam merencanakan audit, terutama

karena surat itu mempengaruhi pengaturan waktu untuk pengujian dan total waktu

yang akan diperlukan untuk melakukan audit dan pelayanan lainnya. Jika batas

waktu penyerahan laporan  audit adalah segera tanggal neraca. Sebagian besar

audit harus diselesaikan sebelum akhir tahun. Jika auditor mempersiapkan surat

pemberitahuan ( SPT ) pajak dan surat manajemen ( management letter ) atau jika

bantuan klien tidak diperoleh, harus dibuat pengaturan kembali untuk

memperpanjang waktu pelaksanaan audit. Pembatasan yang diminta oleh klien

atas audit dapat mempengaruhi prosedur yang diikuti dan bahkan mungkin jenis

opini audit yang dikeluarkan.

Memperoleh informasi dasar untuk melakukan audit yang baik, diperlukan

pengetahwan yang luas mengenai bidang usaha  dan industri klien, terutama

dalam bidang  hal yang baru. Informasi dasar didapar dengan berbagai macam

cara, dan cara yang paling penting diantaranya dibahas berikut ini



Untuk mengiterprikasikansecara benar maksud dari inpormasi yang diperoleh

selama audit, penting bagi auditor untuk memahami bidanag usaha klien. Dalam

laporan keuangan terkandung segi segi yang khas dari berbagai jenis bidang

usaha. Sebagi contoh anggablah bahwa anda sedang melakukan audit dari suatu

perusahaan investasi ( mutual fund) yang sedang membuat investasi yang cukup

besar dalam industri minyak dan gas ( seperti yang terjadi dalam perkara hukum

fund of fund)  dalam SAS 22 (AU 311 ) Juga diwajibkan agar auditor mempunyai

pengetahwan yang cukup mengenai bidang usaha klien.pengetahwan bidang usaha

klien diperoleh dengan beberapa cara. Termasuk didalamnya adalah diskusi

dengan auditor yang melaksanakan audit dalam tahun tahun yang lalu dan dengan

auditor yang sedang melakukan audit yang serupa, serta pertemuan-pertemuan

dengan personel klien, inpormasi dapat diperoleh dari pedoman audit industri

AICPA, Buku pelajaran dan majalah majalah yang mencakup industri

utama.beberapa auditor sengaja berlangganan jurnal khusus untuk memahami

bidang usaha yang sedang mereka kerjakan auditnya.pengetahuan mengenai

bidang usaha dapat juga diperoleh dengan mengambil bagian secara aktif dalam

asosiasi industri dan program latihan. Pengetahuan mengenai seluk belik usaha

klien yang membedakannya dengan perusahaan lain dalam bidang yang sama

diperlukan untuk membuat perbandingan usaha. Begitu juga, informasi seperti

struktur organisasi, kebijakan pemasaran dan distribusi, metode penilaian

persediaan, dan ciri khas lain dari usaha klien harus dipahami dahulu sebelum

audit dimulai,karena fakta seperti itu akan terus digunakan dalam menafsirkan

informasi audit yang diperoleh.

Perusahaan yang terdaftar padaSEC ( BAPEPAM) diwajibkan menurut FASB 14

untuk mengungkapkan informasi segmen untuk bidang-bidang usaha yang

berlainan dalam laporan keuangan. SAS 21 (AU 435) memberikan pedoman

untuk mengaudit informasi segmen itu, auditor harus mempunyai pengetahuan

yang cukup mengenai bidang usaha klien agar dia dapat menilai apakah ada

segmen yang memerlukan mengungkapkan yang terpisah. Karena SAS 21



mengsyaratkan pengujian audit terhadap informasi segmen, perlu bagi auditor

untuk mengenali segmen-segmen tersebut terlebih dahulu.

Asrip permanen auditor sering kali membuat sejarah perusahaan,daftar bidang

usaha utama, dan catatan kebijakan akutansi yang paling penting dalam tahun-

tahun yang lalu. Studi atas informasi ini dan diskusi dengan personel klien akan

membantu dalam bidang usaha mereka.

Meninjau poblik dan kantor

Peninjauan atas fasilitas (pabrik) akan bermanfaat untuk memperoleh pengertian

yang lebih baik mengenai bidang usaha dan operasi klien karena akan diperoleh

kesempatan untuk menemui personel kunci dan mengobservasi operasi dari

tangan pertama. Diskusi dari karyawan di luar bidang akutansi selam peninjauan

dan selama audit akan bermanfaat dalam memperoleh pandangan yang luas.

Peninjauan langsung terhadap fasilitas fisik ini akan membantu auditor dalam

memahami pengamanan fisik terhadap aktiva dan dalam menginterpretasikan data

aku tansi karena peninjauan ini akan menjadi dasar pedoman untuk

membayangkan aktiva yang dilihatnya seperti persediaan dalam proses dan

peralatan pabrik. Pengetahhuan mengenai tata letak fisik juga memudahkan

auditor untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan yang akan timbul

kemudian dalam audit.

Meninjau kebijakan perusahaan

Tanpa memperhatikan kualitas dari struktur pengendalian internal banyak

kebijakan dan wewenang perusahaan yang termaksud dalam laporan keuangan

tidak di cakup dalam sistem akutansi. Termask didalamnya adalah wewenagn

untuk pelepasan sebagian dari usaha, kebijakan kridit, pinjaman terhadap

perusahaaan apiliasi, dan kebijakan akutansi untuk mencatat aktiva dan

pengakuan pendapatan. Keputusan dasar yang menyangkut kebijakan harus selalu

di evaluasi dengan teliti sebagai bagian dari audit untuk menetapkan apakah

menejemen memperoleh wewenang dari dewan untuk membuat keputusan



tertentu dan untuk meyakinkan bahwa keputusan menejemen telah terjermin

dalam laporan.

Pendekatan yang bermanfaat yang digunakan oleh banyak kantor akuntan poblik

yaitu memasukkan catatan dala asrip permanen mengenai kebijakan penting yang

dijalankan oleh klien dan nama orang atau kelompok orang yang mengubah

kebijakan itu. Pencatatan prinsip akutansi yang berlaku dalam arsip permanen

seperti baiaya-biaya yang harus dimasukkan dalam penilaian persedian, sangat

bermanfaat untuk membantu auditor dalam menetapkan apakah klien telah

mengubah prinsip akutansi. Peninjauan periodik atas inpormasi ini sangat penting

artinya.

Mengindentivikasi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa transaksi

dengan perusahaan aveliasi penting bagi auditor karena transaksi-transaksi ini

harus diungkapakn dalam laporan keuangan jika dianggap material. Prinsip

akuntansi yang berlaku mewajibkan mengunggapkan sifat dari hubungan

istimewa dengan pihak lain; penjelasan transaksi-transaksi termasuk jumalah

dolar dan jumlah unag yang akan diterima dan dibayarkan kepada perusahaan

afiliasi. Hubungan istimewa dengan pihak lain dalam SAS 6 ( AU 3335 ) Di

artikan sebagai perusahaan afiliasi pemilik utama perusahaan klien, atau pihak

lainnya dengan siapa klien berhubungan dimana salah satu pihak dapat

mempengaruhi manajemen atau kebijakan operasi pihak lainnya.  Stran saksi

hubungan istimewa adalah sransaksi antara klien dan pihak yang berhubungan.

Contoh umum adlaah transaksi penjualan atau pembelian amntara perusahaan

induk dan perusahaan anak, pertukaran peralatan antara perusahaan yang dimiliki

oleh orang yang sama, dan pinjaman kepada karyawan.

Contoh yang agak langka misalnya adanya pengaruh kuat terhadap menejemen

klien dari pelanggannya yang paling utama.

Karena stransaksi hubungan istimewa harus di ungkapkan, penting artinya bahwa

seluruh pihak yang berhubungan di identifikasi dan dimasukkan dalam arsip



parmanen pada awal pekerjaan audit. Jadi dapat ditingkatkan usaha untuk

menemukan transaksi istimewa antar perusahaan yang tidak di ungkapkan. Cara

umum untuk mengidentifikasi pihak yang berhubungan misal nya menanyai

menejemen, meninjau pendaftaran pada ( BAPEPAM ), dan memeriksa daftar

pemegang saham untuk mengidentifikasi pemegang saham utama

Mengevaluasi apakah dibutuhkan ahli dari luar

Jika auditor menghadapi situasi myang memerlukan pengetahuan khusus,

mungkin perlu baginya untuk menghubugi seorang ahli. Dalam SAS 11 ( AU 336

) Ditetapkan aturan untuk memilih ahli dan meriviu pekerjaanya. Contoh nya

adalah pengunaan seorang ahli berlian untuk menilai harga pengganti berlian, atau

seorang ahli aktuaris untuk menetapkan kelayakan nilai yang tertulis dari

cadangan kerugian asuransi, penggunaan ahli lainya yang umum dilakukan adalah

berkunsultasi dengan pengacara untuk membuat interpretasi hukum dari kotrak

dan kepemilikan auditor harus cukup memahami bidang usaha klien untuk

menentukan apakah diperlukan seorang ahli. Perancanaan yang baik diperlakukan

untuk menyakinkan seorang ahli itu benar-benar kompetn dan jika mungkin, tidak

ada sangkkut pautnya dengan klien.

Memperoleh informasi mengenai kewajiban klien

Ada tiga jenis dokumen hukum dan catatan yang berkaitan erat yang harus

diperiksa apa awal pe kerjaan uadit; akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan

risalah rapat dewan direksi dan pemegang saham, dan kontrak.

Beberpa informasi, seperti kontrak hars diunggapkan dalam laporan keunggan

informasi lain seperti pemberian wewenag dalam risalah rapa dewan direksi, akan

berguna dalam bagian dari audit. Pengetahuan dini tentang pengetahuan hukum

dan catatan ini akan memungkinkan auditor untuk menafsirkan bukti yang

berkaitan selama pekerjaan berlangsung dan meyakinkan bahwa pengungkapan

yang semestinya telah dilaksanakn dalam laporan keuangan.



Akte pendirian dan anggarn dasar perusahaan

Akte pendirian perusahaan diterbitkan oleh negara dimana perusahaan  itu

dibentuk dan merupakan dokumen hukum yang perlu untuk mengakui suatu

persoalan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri. Termasuk didalamnya adlah

nama dari perseroan, tanggal didirikan, jenis dan modal saham yang boleh

ditempatka oleh perseroan dan jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh

perseroan. Dalam mengurai berbagai jenis saham, juga dicangkup informasi

seperti hak suara masing-masing kelas jenis) saham, nilai nminal atau nilai

ditetapkan dari saham preferensi dan persyratan yang dibutuhkan untuk di penden

dan hak-hak utama dalam likuidasi.

Anggaran dasar mencangku aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh para

pemegang saham perseroan. Didalamnya diuraikan seperti tanhun piskal

perseroan prefekuensi pemegang saham diadakan, metode pemungutan suara

untuk para direktur dan kewajiban serta wewenang dari para pengurus

perusahaana.

Auditor harus memahami persyaratan dari akte pendirian dan anggaran dasar agar

dia dapat menetapkan apakah laporan keungan disajikan dengan semestinya

pengungkapan yang benardari ekuitas pemegang saham trmasuk pembayaran

dipidem secara benar banyak tergantung dari persyratan tersebut diatas.

Notulen rapat

Notulen rapat perseroan adlah catatan  resmi dari rapat dewan direksi dan

pemegang saham. Termasuk didalamnya adlaah ikhtisar pokok masalah

terpmeenting yang didiskusikan dalam rapat ini dan keputusan yang dibuat oleh

para direksi dalam dan pemegang saham. Jika auditor tidak memeriksa notulen (

risalah) dia mungkin mengabaikan ( tidak menyadari adanya ) informasi yang

perlu menetapkan apakah laporan keunagan telah dibuat dengan benar informasi

berikut ini dicakup oleh notulen rapat



 Pengumuman dividen

 Pengajian yang telah disetujui oleh pengurus/manejemen

 Persetujuan atas berbagai kontrak dan perjanjian

 Persetujuan atas perolehan aktiva

 Persetujuan atas penggabungan usaha

 Persutujuan atas pinjaman jangka panjang

 Persetujuan untuk mengadaikan surat berharga

 Pemberian wewenagn kepada pegawai yang berhak menanda tangani cek

 Pelaporan mengenai kemajuan dalam oparesi

Sambil memeriksa notulen rapat, auditor umumnya mengenal informasi

yang penting bagi pembuatan laporan yang wajar/layak. Dia akan

memasukkan informasi dalam kertas kerja dengan cara membuat

ringkasan dari notulen itu atan dengan memperoleh satu copy notulen

rapat dan menggaris bawahi bagian bagian penting. Beberapa waktu

sebelum audit diselesaikan, harus diadakan peninjauan ulang atas

informasi ini untuk meyakinkan bahwa manejemen telah mengikuti

ketetapan yang telah diambil oleh pemegang saham dan dewan direksi.

Sebagai ilostrasi, penggajian yang telah disetujui bagi para officer harus

ditelusuri kepada masing-masing catan gaji mereka sebagai pengujian

apakah jumlah gaji yang benar telah dibayarkan. Begitu juga, auditor harus

membandingkan persetujuan atas perolehan peralatan dalam notulen rapat

dengan catata peralatan jika dewan direksi harus menyetujui semua

pemberian peralatan yang melampaui jumlah tertentu, misal nya s

100.000.

Kontrak

Klien berurusan dengan berbagai macam kontrak  yang perlu diketahwi

auditor. Termasuk didalamnya misalnya wesel dan obligasi jangka



panjang, opsi saham rencana pensiun, kontrak dengan penjual untuk

penterahan barang kemudian , kontrak dengan pemerintah untuk

penyelesaian dan pengiriman produk, perjanjian royalti, kontrak dengan

sertifikat perkerja, dan lease.umumnya kontrak sangat diperlukan dalam

masing-masing bagian audit dan dalam prakteknya, mendapat perhatian

istimewa selama beberapa tahap penguji yang terinci. Sebagai contoh,

aturan-aturan dalam rencana pensiun akan ditekankan sebagai bagian dari

audit atas kewajiban tanpa dana untuk pensiun. Auditor harus memeriksa

dan memahami dokumen tersebut pada awal pekerjaannya  untuk

memperoleh gambaran yang mungkin besar akan menimbulkan masalah.

Berikutnya dokumen ini dapat diperiksa  secara lebih teliti sebagai bagian

dari pengujian  terhadap masing masing bidang audit.

Dalam memeriksa kontrak , perhatian utama harus dipusatkan pada segi

persetujuan hukum yang mempengaruhi pengungkapan keuangan. Kontrak

dapat mengakibatkan timbulnya dampak yang penting pada laporan

keuangan jika subyek dari kontrak harus disertakan secara langsung

sebesar nilai uang tertentu, sperti misalnya dalam hal hipotek atau

kewajiban obligasi. Akibat yang mungkin ditimbulkan oleh kontrak

terhadap laporan keuangan tentunya akan tergantung pada sifatnya . suatu

wasel jangka panjang memerlukan pengungkapan yang berbeda sama

sekali dari kontak dengan pemerintah untuk pemgiriman barang jadi.




