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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

CV. Bagus Agriseta Mandiri Batu ini terletak di Jl. Kopral Kasdi No.2

Bumiaji, Kota Batu Jawa Timur. Alasan peneliti memilih objek yaitu CV. 

Bagus Agriseta Mandiri Batu ini sendiri menarik diteliti karena pada CV 

Bagus Agriseta Mandiri Batu sistem informasi pembelian bahan baku terdapat 

permasalahan yaitu antara job desk dan kenyataan pada perusahaan tidak 

konsisten, formulir yang didistribusikan tidak terdapat penomoran, pengguna 

form monitoring bahan baku banyak namun bagian pengotorisasi hanya satu 

pihak, catatan pembelian belum dilakukan rangkap, bagian administrasi 

fungsinya mengontrol namun dalam pelaksanaan melakukan otorisasi dan 

tidak ada lampiran pendukung laporan persediaan akhir. Maka dari itu peneliti 

ingin mengevaluasi sitem informasi akuntansi pembelian bahan baku pada 

CV. Bagus Agriseta Mandiri Batu.
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B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan  penelitian 

Deskriptif. menurut (Ulum & Juanda, 2016) penelitian deskriptif adalah jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah 

penelitian. Penelitian ini hanya bertujuan untuk mendiskripsikan saja, tidak 

untuk melihat hubungan atau membandingkan. Penelitian ini menggunakan 

model studi kasus yaitu jenis penelitian yang melibatkan secara langsung 

bagaimana keadaan system informasi akuntansi pembelian bahan baku CV. 

Bagus Agriseta Mandiri Batu yang dijadikan objek penelitian . 

C. Jenis Data dan Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Data primer  

      Data primer berupa hasil wawancara mengenai permasalahan yang ada 

pada bagian gudang, pembelian penerimaan dan keuangan CV. Bagus 

Agriseta Mandiri Batu. 

Data Sekunder 

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer 

yang berupa formulir, bukti, catatan maupun dokumen-dokumen perusahaan 

lainnya. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah : 
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1. Struktur organisasi dan uraian pekerjaan dari masing-masing sumber daya 

yang ada dalam CV. Bagus Agriseta Mandiri Batu.  

2. Formulir dan dan dokumen yang digunakan dalam pembelian bahan baku 

3. Jaringan dan prosedur yang digunakan untuk mempermudah pengambilan 

keputusan dalam pembelian bahan baku  

D. Teknik Pengumpulan data  

Teknik Wawancara, yaitu melakukan komunikasi antara dua orang 

atau lebih untuk mencari informasi yang dibutuhkan pada saat penelitian, 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan tanya jawab secara langsung 

dengan staff bagian Gudang, pembelian, penerimaan dan keuangan 

mengenai sistem informasi akuntansi pengelolaan CV. Bagus Agriseta 

Mandiri Batu sesuai dengan masalah yang dibahas oleh peneliti. 

Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mencari data berupa 

formulir dan laporan. 

E. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif yaitu penyajian data yang diperoleh dari perusahaan dengan 

memberikan gambaran menurut apa adanya,sesuai dengan kenyataan pada 

penelitian. Penulis melakukan analisis input, proses dan output. Dalam 

melakukan analisis tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan meliputi : 
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1. Analisis input merupakan kegiatan analisis tentang dokumen terkait yang 

digunakan di dalam organisasi yaitu berupa surat permintaan pembelian, 

surat penawaran harga, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, 

surat order pembelian dan bukti kas keluar. Dengan hal hal yang perlu 

diperhatikan yaitu: 

a) Memastikan formulir dan laporan dalam pembelian bahan baku telah ada 

dan lengkap 

b) Memastikan bahwa dokumen yang digunakan memenuhi beberapa prinsip 

yaitu : formulir telah diberikan nama perusahaan serta alamat yang jelas, 

judul formulir, nomor petujuk dan tanggal. 

Kemudian mengetahui seperti apa job description yang berlaku di 

organisasi tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis 

dokumen berkaitan dengan karakteristik informasi menurut Romney dan 

steinbart (2015) 

2. Analisis proses, analisis ini Menurut Mulyadi (2010:311-312), 

menganalisis unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan dalam 

sistem akuntansi pembelian adalah sebagai berikut : 

a. Organisasi  

b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan  

c. Praktik yang Sehat  

3. Menganalisis output dari system informasi akuntansi pembelian bahan 

baku yaitu melakukan pemeriksaan terhadap laporan pembelian bahan 
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baku CV Bagus Agriseta Mandiri Batu yang digunakan untuk pengawasan 

manajemen dalam pembelian bahan baku.  Melakukan pemeriksaan terkait 

transaki yang telah terjadi dengan dianalisis apakah sudah sesuai dengan 

nilai ukur dari karakteristik khualitas informasi menurut Romney dan 

steinbart (2015). 



 

 

 

 

 




