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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UKM Agronas Gizi Food Batu yang beralamatkan 

di Jl. Raya Bukit Berbunga No. 55 desa Sidomulyo kecamatan Bumiaji kota Batu, 

Malang. Alasan dilakukannya penelitian di lokasi tersebut adalah untuk 

membuktikan apakah sistem informasi akuntansi pembelian dan pengeluaran kas 

sudah diterapkan dengan benar pada badan usaha milik desa seperti ini.  

 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan 

studi  kasus, dimana menggunakan data primer dan data sekunder yang berupa 

Formulir, bukti dan catatan yang berhubungan dengan proses pembelian bahan 

baku. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang akan 

dibahas dalam laporan ini tidak berkenaan dengan angka-angka tapi 

mendeskripsikan, menguraikan, menggambarkan, menganalisis, mengevaluasi 

serta menyimpulkan tentang penerapan pengendalian internal pada sistem 

akuntansi pembelian bahan baku secara tunai. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui 

dokumentasi. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini berupa: 

1. Struktur organisasi dan uraian pekerjaan dari masing-masing sumber daya yang 

dalam UKM Agronas Gizi Food Batu 

2. Laporan pembelian bahan baku dan pengeluaran kas 

3. Formulir pembelian dan pengeluaran kas 

4. Prosedur pembelian bahan baku dan pengeluaran kas 

5. Bukti, catatan, maupun dokumen perusahaan lain yang berkaitan dengan 

pembelian bahan baku dan pengeluaran kas.  
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D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Dokumen-dokumen yang diambil dalam 

penelitian ini berupa variable yang berupa catatan, transaksi, buku, laporan-laporan, 

dan sebagainya. 

1. Observasi.  

a. Melakukan pengamatan terhadap proses produksi berbagai jenis keripik di 

UKM Agronas Gizi Food Batu 

b. Melakukan pengamatan proses dokumentasi secara manual yang 

dilakukan oleh UKM Agronas Gizi Food Batu 

2. Wawancara. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan tipe wawancara semi 

terstruktur. Maksud dari wawancara semi terstruktur adalah, pewawancara 

sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan sebelum dilakukan aktivitas 

wawancara dilaksanakan.  

3. Dokumentasi. 

Pengumpulan data dengan cara melihat catatan/dokumen yang ada dalam 

perusahaan berupa data produksi, jenis produksi, data pembelian bahan baku 

serta biaya-biaya dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

 

E. Teknik Analisis Data  

Peneliti melakukan analisis data untuk mengukur efektifitas pengendalian 

intern pada sistem pembelian bahan baku dan pengeluaran kas di UKM Agronas 

Gizi Food Batu yang meliputi: 

1. Input: Mengevaluasi kelengkapan bukti-bukti transaksi seperti dokumen-

dokumen, catatan, formulir, dan bukti transaksi yang digunakan dalam sistem 

informasi akuntansi pembelian pada UKM Agronas Gizi Food Batu, dengan 

cara mencocokkan setiap transaksi yang terjadi apakah sudah sesuai dengan 

kenyataan. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan yaitu: surat 

permintaan pembelian, surat permintaan penawaran harga, surat order 

pembelian, laporan penerimaan barang, surat perubahan order, bukti kas 

keluar. 
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2. Proses: a) Membandingkan kebijakan yang diterapkan perusahaan dengan 

proses yang di lapangan atau di dunia kerja. b) Menganalisa ketercapaian 

perusahaan, apa saja visi dan misi perusahaan yang sudah tercapai sampai saat 

ini. c) Melakukan analisis sistem dan prosedur terkait dengan pembelian dan 

pengeluaran kas apakah sudah berjalan dengan benar. Adapun analisis yang 

dilakukan terkait dengan, prosedur pembelian, prosedur pengeluaran kas, 

struktur organisasi, dan memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan baik 

dan tidak terjadi rangkap jabatan. 

Efektivitas : Pengukuran efektivitas dilakukan dengan cara melihat dari : 

a. Tujuan Perusahaan : Melihat ketercapaian perusahaan dari tujuan awal 

perusahaan dengan apa yang telah dicapai hingga saat ini. 

b. Standart Operasional Perusahaan : Melihat SOP yang dibuat perusahaan 

apakah kenyataan yang terjadi di lapangan sudah dijalankan sesuai dengan 

SOP yang berlaku. 

c. Keterlaksaan Sistem : Melihat sistem yang dijalankan oleh perusahaan 

dengan cara membandingkannya dengan grand teori yang dipakai penulis.   

3. Output : a) Menilai kevalidan keabsahan bukti-bukti transaksi dengan cara 

mengevaluasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. b) Melakukan analisis 

output dengan menganalisis laporan penerimaan barang dan dokumen 

pengeluaran kas perusahaan yang merupakan dari akhir (output) dari UKM 

Agronas Gizi Food Batu. 

 

 

 


