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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di PT Rajawali Unit PG Krebet, terletak 

pada Krebet, Bululawang Malang. Pemilihan objek ini dilihat dari 

keterlambatan bahan baku yang terjadi, selain itu ada beberapa kriteria untuk 

bahan baku yang layak digunakan untuk proses produksi. Sehingga peneliti 

berminat untuk melakukan penelitian ini. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian studi kasus dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2008) studi 

kasus yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah, keadaan dan 

peristiwa yang sebenarnya secara mendalam mengenai pelaksanaan sistem 

informasi akuntansi persediaan bahan baku pada PT Rajawali Unit PG Krebet 

Baru Malang. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan yaitu jenis data primer dan sekunder.  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui objek 

penelitian maupun melalui wawancara langsung dengan Kepala Fungsi 
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Akuntansi di PT PG Rajawali Unit PG Krebet Baru Malang. Adapun data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa: 

i. Data pengendalian sistem akuntansi persedian bahan baku yang 

dilakukan oleh PT PG Rajawali Unit PG Krebet Baru Malang 

ii. Data prosedur penerapan sistem akuntansi persediaan yang dilakukan 

oleh PT PG Rajawali Unit PG Krebet Baru Malang 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dapat diperoleh dari berbagai 

sumber yang mendukung dan relevan. Adapun data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa : 

a) Company Profile PT PG Rajawali Unit PG Krebet Baru Malang 

b) Struktur Organisasi PT PG Rajawali Unit PG Krebet Baru Malang 

c) Dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan sistem 

akuntansi persediaan pada PT PG Rajawali Unit PG Krebet Baru 

Malang. Berupa standart operasional prosedur (SOP), purchase order 

(memo) , bukti penerimaan barang. 

D. Teknik Perolehan Data 

Teknik perolehan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan 

dokumentasi. Data yang dibutuhkan dilihat dan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu data-data dalam bagian akuntansi. Teknik ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang dokumen, catatan, dan prosedur dalam sistem 
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akuntansi persediaan bahan baku pada PT PG Rajawali Unit PG Krebet Baru 

Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a. Wawancara secara terstruktur kepada pihak yang bersangkutan untuk 

mendapatkan informasi prosedur penerapan sistem akuntansi persediaan 

bahan baku pada PT PG Rajawali Unit PG Krebet Baru Malang. 

Instrumen Bodnar et al. (2006) dalam penelitian ini meliputi : 

i. Definisi tanggung jawab yaitu deskriptif tugas untuk setiap 

fungsi pekerjaan dalam sistem pengelolahan transaksi. 

ii. Otorisasi yaitu membatasi suatu transaksi atau pelaksanaan suatu 

proses hanya kepada individu tertentu. 

iii. Verifikasi visual yaitu tinjauan sepintas secara visual atau suatu 

dokumen untuk menentukan kewajaran dokumen tersebut. 

iv. Expiration yaitu pengecekan data tanggal dengan tujuan agar 

kelak data dapat dibandingkan atau dapat dicek tanggal 

kadaluwarsanya. 

v.  Standarisasi yaitu prosedur yang konsisten, terstruktur, dan 

seragam harus dikembangkan untuk menangani semua proses. 

b. Dokumentasi, pengumpulan bukti-bukti transaksi persediaan bahan baku 

dan melakukan pengamatan langsung mengenai proses kegiatan pada 

fungsi pencatat dan penerima persediaan bahan baku di PT PG Rajawali 

Unit PG Krebet Baru Malang. Teknik dokumentasi untuk memperoleh 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan persediaan bahan baku, 
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bukti penerimaan persediaan bahan baku yang digunakan oleh PT PG 

Rajawali Unit PG Krebet Baru Malang. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang berbentuk uraian kata 

dan laporan yang diterima dan dikumpulkan serta dianalisis sehingga mendapat 

kesimpulan yang benar menggunakan teori dari Mulyadi (2001) dengan 

langkah-langkah berikut ini : 

a) Analisis terhadap input sistem informasi akuntansi meliputi : 

Menganalisis dan mengecek dokumen yang digunakan oleh perusahaan, 

apakah sudah lengkap atau belum sesuai dengan kebutuhan untuk persediaan. 

Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis apakah terdapat bukti permintaan 

dan penerimaan bahan baku yang digunakan untuk mengendalikan persediaan, 

yang nantinya akan meminimalisir terjadinya penumpukkan persediaan atau 

kehabisan persediaan. 

b) Analisis terhadap proses sistem informasi akuntansi meliputi : 

i. Menganalisis prosedur pengadaan persediaan bahan baku dengan cara 

menganalisis fungsi-fungsi apa saja yang terlibat dalam sistem 

akuntansi persediaan bahan baku. 
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ii. Menganalisis kesesuaian antara prosedur yang sudah ditentukan 

perusahaan dengan pelaksanaan yang terlihat pada PT PG Rajawali 

Unit PG Krebet Baru Malang. 

c) Analisis terhadap output sistem informasi akuntansi atas persediaan 

Output dianalisis dengan cara menganalisis apakah informasi yang 

dihasilkan sudah mencerminkan informasi yang berkualitas, dengan cara 

indikator informasi yang berkualitas : 

a. Relevan, diukur dari informasi yang tersedia sesuai dengan business core 

atau kebutuhan pengguna. 

b. Andal, diukur dari bukti transaksi yang ada benar-benar terjadi dan tidak 

terjadi kesalahan atau penyimpangan 

c. Lengkap, diukur dari kelengkapan isi dari bukti transaksi dan telah ada 

otorisasi pihak yang berwenang 

d. Tepat Waktu, diukur dari informasi yang tersaji cepat atau up to date, 

yang dapat memuaskan pengguna dan mendukung pengambilan keputusan 

e. Dapat Dipahami, diukur dari adanya tabulasi persediaan 

f. Dapat Diverifikasi, diukur dari keakuratan sebuah data, apakah data itu 

valid atau tidak 
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d) Analisis terhadap pengendalian persediaan bahan baku meliputi : 

i. Menganalisis pengendalian yang telah ditentukan dengan pelaksanaannya. 

dengan cara membandingkan antara teori dengan pelaksanaan yang ada di 

perusahaan yaitu tentang struktur organisasi yang memisahkan tanggung 

jawab fungsional secara tegas, dengan pertimbangan bagian penerimaan 

harus terpisah dengan bagian timbangan persediaan bahan baku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


