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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di PT. Randi Cones Indonesia yang berlokasi di 

jalan Sumber Waras No. 31-33 Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi 

Jawa Timur – Indonesia. Website perusahaan www.randicones.com 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi 

tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subjek beberapa individu, 

organisasional, atau perspektif lain. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri 

baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan variabel lain. 

C. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-

kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati dalam aktivitas 

operasional perusahaan.  

D. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dengan 

melakukan wawancara dan dokumentasi seputar data yang diperlukan oleh 

penulis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari teknik wawancara, 

kemudiaan akan diolah oleh penulis, seperti: wawancara dengan staf 

gudang,logistik,dan packing. 

b. Data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi, seperti: 

struktur organisasi, laporan pembelian dan persediaan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Interview, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dengan cara wawancara kepada manajer dan staff  PT. Randi Cones Indonesia. 

2. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil, 

mengumpulkan serta mengelolah dokumentasi terkait dengan dokumen yang 

terdiri dari laporan berskala, buku harian, dan catatan yang di dapatkan secara 

langsung di PT. Randi Cones Indonesia. 

F. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan 

metode pendekatan deskriptif adalah analisis yang bersifat tidak membandingkan 

persamaan dan perbedaan fenomena tertentu. Langkah yang penulis ambil untuk 

mengambil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis tentang pengertian persediaan, sistem pengendalian intern, dan 

sistem pengendalian intern pada persediaan. 

2. Menganalisis sistem dan prosedur persediaan di dalam perusahaan tersebut 

sesuai dengan data yang diperoleh. 

3. Menganalisis keefektifan aktivitas sistem pengendalian intern pada persediaan 

tersebut. 

 

 




