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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, 

agar dapat mendeskripsikan secara jelas dan rinci prosedur pembelian, dari data yang 

didapatkan dari perusahaan dan menganalisis persediaan barang dagang pada Toko 

Nusantara Grosir Kepanjen. 

B. Tempat Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah Toko Nusantara Grosir 

Kepanjen yang beralamat di jalan KH Agus Salim 145 Kepanjen, karena Toko 

Nusantara Kepanjen marupahan salah satu usaha dagang grosir yang memiliki 

potensi yang baik di Kepanjen. Dan oleh kerena itu peneliti ingin 

mendeskripsikan Toko Nusantara Grosir Kepanejen. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data 

kualitatif yang berupa dokumen – dokumen seperti register bukti kas keluar, 

jurnal umum, kartu utang, kartu persediaan, kartu gudang dan juga dokumen – 

dokumen yang menunjang sistem akuntansi pembelian dan persediaan. 

Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder : 

1. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pemilik 

dan pegawai tentang prosedur pembelian dan persediaan di Toko Nusantara 

Grosir Kepanjen.
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2. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bukti transaksi pembelian dan 

persedian serta dokumen – dokumen atas pembelian dan persediaan yang 

ada pada Toko Nusantara Grosir Kepanjen. Ada beberapa dokumen dalam 

sistem akuntansi pembelian antara lain : surat permintaan pembelian, surat 

permintaan penawaran harga, surat order pembelian, lapora penerimaan 

barang, surat perubahan order, dan bukti kas keluar. Sedangkan dokumen 

dalam sistem akuntansi persediaan yaitu : laporan penerimaan barang, bukti 

kas keluar, laporan pengiriman barang, memo debit, bukti permintaan dan 

pengeluaran barang gudang, dan bukti pengembalian barang gudang. 

Catatan akuntansi yang digunakan atas transaksi pembelian dan persediaan, 

yaitu : register bukti kas keluar, jurnal pembelian, kartu utang, kartu 

persediaan, kartu gudang, dan jurnal umum. 

D. Teknik Penumpulan Data 

1. Dokumentasi dilakukan dengan memfoto copy dokumen atau mencatat 

ulang dokumen yang berkaitan atau yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

2. Wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada bagian 

Gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan, dan bagian akuntansi. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penlitian ini adalah dengan 

menganalisis input, proses, dan output. Teknik analisis data yang diperoleh 

menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif mengumpulkan, 

menyusun, menganalisis data untuk memperoleh gambaran sebenarnya 

mengenai sistem akuntansi pembelian dan persediaan dengan teori yang ada 
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sehingga memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang 

dihadapi. Teknik yang dilakukan adalah : 

1. Menganalisis input adalah dengan cara menganalisis dokumen dan formulir 

yang digunakan dalam pembelian dan persediaan barang dagang. Ada 

beberapa input dalam sistem akuntansi pembelian antara lain : surat 

permintaan pembelian, surat permintaan penawaran harga, surat order 

pembelian, lapora penerimaan barang, surat perubahan order, dan bukti kas 

keluar. Sedangkan input dalam sistem akuntansi persediaan yaitu : laporan 

penerimaan barang, bukti kas keluar, laporan pengiriman barang, memo 

debit, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, dan bukti 

pengembalian barang gudang. 

2. Menganalisis proses adalah dengan cara mengidentifikasi otorisasi pihak 

yang bertanggung jawab yang terkait dengan prosedur pembelian dan 

prosedur persediaan barang dagang seperti fungsi gudang, fungsi 

pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Jaringan prosedur 

yang membentuk sistem akuntansi pembelian, sebagai berikut : prosedur 

permintaan pembelian, prosedur permintaan penawaran harga dan 

pemilihan pemasok, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan 

barang, prosedur pencatatan utang, dan prosedur distribusi pembelian. 

Adapun prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan, antara 

lain : prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, prosedur 

pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok, 

prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, prosedur pencatatan 
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tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang, dan 

sistem perhitungan fisik persediaan. 

3. Menganalisi output pada sistem akuntansi pembelian dan persediaan barang

dagang yaitu dengan memeriksa laporan pembelian dan persediaan barang

yang digunakan apakah sudah sesuai dengan transaksi yang terjadi dan

catatan urut sesuai tanggal terjadinya transaksi. Dilakukan dengan cara

mencocokan bukti laporan. Hal ini dilakukan untuk membantu manajemen

dalam pengawasan dan pengendalian terkait aktifitas pembelian dan

pengelolaan persediaan. Catatan akuntansi yang digunakan atas transaksi

pembelian, yaitu : register bukti kas keluar, jurnal pembelian, kartu utang,

dan kartu persediaan. Adapun catatan akuntansi yang digunakan dalam

sistem perhitungan fisik persediaan, yaitu : kartu persediaan, kartu gudang,

dan jurnal umum.


