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BAB III 

       METODE PENELITIAN 

 

A. Alasan Pemilihan Lokasi 

Penelitian dilakukan di CV. Anugerah Tani Makmur, yang beralamat 

di Wadeng, Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Alasan mengambil 

objek pada CV. Anugerah Tani Makmur berdasarkan survey pendahuluan 

yang telah dilakukan penulis, menurut informasi yang didapat peneliti dari 

kepala bagian produksi pada CV. Anugerah Tani Makmur menyatakan pada 

CV. Anugerah Tani Makmur masih terdapat kendala terkait ketersediaan 

bahan baku, yaitu keterlambatan kedatangan bahan baku yang dipesan dari 

suplier yang berakibat pada terhentinya proses produksi dikarenakan stok 

bahan baku yang ada digudang tidak mencukupi sehingga bagian produksi 

harus menunggu bahan baku yang dipesan sampai terlebih dahulu. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada CV. Anugerah Tani 

Makmur ditemukan beberapa kelemahan berupa tidak adanya pencantuman 

tanggal estimasi barang diterima pada dokumen pesanan pembelian (PO) 

sehingga ketika terjadi keterlambatan pengiriman barang tidak dapat 

langsung dilaporkan kepada bagian pembelian. Hal ini dapat mengakibatkan 

kekosongan stok bahan baku dan mengakibatkan kegiatan proses produksi 

menjadi tertanggu karena kosongnya bahan baku yang dibutuhkan. Pada 

dokumen pengeluaran barang dan kartu stok barang belum mencantumkan 

kolom tanda tangan atau otorisasi dan tidak adanya keterangan mengenai 

staff yang membuat dokumen yang seharusnya dicantumkan sehingga tidak 

jelas siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan pencatatan 

dokumen tersebut. Pada dokumen pesanan pembelian (PO) dan Surat Jalan 

belum dicantumkan unit terkait sebagai pihak yang bertanggungjawab 

dalam melakukan otorisasi dokumen tersebut sehingga dapat menyulitkan 

penelusuran ketika terjadi kesalahan pencatatan. Pencatatan yang dilakukan 

masih berupa dokumen manual, perlu adanya pengaplikasian pencatatan 

secara terkomputerisasi untuk memudahkan akses terhadap informasi ketika 
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dibutuhkan serta sebagai back up data agar ketika terjadi kehilangan 

informasi masih ada back up data yang tersimpan dalam komputer. 

 

B.  Jenis Penelitian 

      Dari jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan 

metode analisis data yaitu analisis data kualitatif. Merupakan data yang 

bersifat tidak numerik sehingga isi data tersebut berupa kalimat penjabaran 

suatu kondisi objek penelitian (Ulum dan Juanda, 2016), dimana 

menggunakan data berupa Formulir, bukti dan catatan yang berhubungan 

dengan proses persediaan bahan baku. Penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif karena permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini 

tidak berkenaan dengan angka-angka tapi mendeskripsikan, menguraikan, 

menggambarkan, menganalisis, mengevaluasi serta menyimpulkan tentang 

penerapan sistem informasi akuntansi persediaan pada bahan baku. 

 

C.  Sumber Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh, dikumpulkan atau data yang sudah diolah oleh perusahaan 

dengan mendokumentasi surat dan formulir. Adapun surat / forulir yang 

diperoleh adalah surat permintaan pembelian, Purchase Order, Formulir 

masuk gudang, Formulir pengeluaran barang, Surat Jalan, Formulir 

permintaan untuk produksi,Kartu Gudang, dan Struktur Organisasi. 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian yang sangat penting diperlukan merupakan 

pengumpulan data agar penelitian tersebut berjalan sesuai keinginan 

peneliti. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara : 

 Teknik dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk 

memperoleh data yang sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain. Dalam 

penelitian, teknik ini digunakan untuk mendokumentasi struktur 
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organisasi, dokumen serta catatan yang mendukung sistem informasi 

akuntansi persediaan bahan baku. Teknik ini dilakukan dengan memfoto 

copy data, memotret serta mencatat ulang atau bahkan membeli (Ulum dan 

Juanda, 2016). 

E.   Teknik Analisis Data 

Pada studi kasus yang dilakukan di CV. Anugerah Tani Makmur, 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif, peneliti mencari fakta dan mengumpulkan data-

data untuk menganalisis secara benar dan tepat, sehingga mampu 

memberikan keterangan yang lengkap terhadap masalah yang dihadapi 

menurut (Romney dan Steinbart, 2015). 

    Adapun tahapan analisis data sistem akuntansi pada persediaan bahan 

baku dengan mendeskripsikan: 

1. Menganalisis input dari sistem informasi akuntansi persediaan. 

Menurut Romney dan Steinbart (2015) informasi yang bermanfaat harus 

memiliki 7 karakteristik yaitu relevan, reliabel, lengkap, tepat waktu, 

dapat dipahami, dapat diverifikasi dan dapat diakses. 

a) Menilai relevansi informasi, yaitu dengan melihat laporan 

persediaan bahan baku dan membandingkan dengan jumlah 

bahan baku yang ada digudang. 

b) Menilai reliabilitas informasi, yaitu informasi yang disajikan 

harus bebas dari kesalahan dilihat dengan mencocokan laporan 

persediaan bahan baku dengan bukti-bukti berupa dokumen 

penggunaan bahan baku sehingga didapat informasi yang akurat 

terkait penggunaan bahan baku. 

c) Melihat kelengkapan informasi, yaitu informasi yang disajikan 

tidak menghilangkan aspek penting dari seluruh kegiatan proses 

produksi dan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. 
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d) Mengukur ketepatan waktu penyajian informasi, yaitu dengan 

melihat apakah informasi sudah disajikan dalam laporan harian, 

Mingguan, dan direkap secara bulanan dan diberikan untuk 

pihak manajemen.  

e) Melihat kemudahan informasi, yaitu informasi yang tersaji harus 

dalam format standar sesuai dengan desain laporan pada sistem 

sehingga memudahkan dalam memahami isi dari laporan. 

f) Menguji kebenaran informasi, dengan cara dibandingkan dan 

diverifikasi oleh dua orang yang independen dan berpengetahuan 

dibidangnya seperti internal audit dan ekternal auditor. 

g) Menilai kesiapan penyajian informasi, dengan melihat apakah 

informasi tersebut dapat diakses oleh pemegang kepentingan 

dalam arti informasi tersedia untuk pemegang kepentingan 

ketika mereka membutuhkannya dan dalam format yang sesuai 

dengan standar operasional yang ditetapkan.  

Sebelum mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan perlu 

adanya pemahaman terlebih dahulu mengenai fungsi yang terlibat. 

Selanjutnya kita dapat menentukan jenis data dan prosedur yang akan 

digunakan untuk mengumpulkan dan menghasilkan informasi. Melalui 

formulir serta dokumen yang digunakan dalam pengadaan, penyaluran 

seperti surat pesanan, faktur, surat permintaan dan pengeluaran barang, 

apakah sudah mencantumkan nomor sesuai urutan transaksi, 

kesesuaian formulir dengan standar operasional prosedur. 
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Sistem persediaan harus didesain untuk mencegah terjadinya 

kecurangan atau kehilangan persediaan bahan baku melalui: 

a.  Pencatatan pembelian dan pemesanan yang tidak terdokumentasi. 

b. Kehilangan persediaan melalui kelebihan penggunaan bahan baku 

karena tidak adanya standarisasi komposisi penggunaan bahan baku. 

Maka diperlukan pemisahan tugas yang tepat untuk 

meminimalkan ancaman tersebut. Secara spesifik dengan membuat 

fungsi-fungsi berikut ini yang dijalankan oleh individu yang berbeda : 

a. Mengotorisasi dan membuat surat pesanan pembelian, dan 

megadministrasikan baik dengan sistem atau manual. 

b.  Mencatat dan membuat perbandingan harga dari para pemasok. 

c.  Membuat surat permintaan dan pengeluaran barang. 

d.  Membuat kartu persediaan. 

2. Menganalisis proses sistem informasi akuntansi persediaan bahan baku. 

Menurut Mulyadi (2016) terdapat 3 unsur pengendalian internal dalam 

sistem perhitungan fisik persediaan yaitu : 

a) Menilai pelaksanaan struktur organisasi yang memisahakan 

tanggungjawab fungsional, dengan melihat penerapan dalam 

perusahaan berupa : 

1) Pelaksanaan penghitungan fisik persediaan dilakukan oleh 

suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu 

perhitungan fisik, fungsi perhitung, dan fungsi pengecek. 

2) Panitia perhitungan fisik yang dibentuk harus terdiri dari 

karyawan selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi 

persediaan, karena karyawan pada kedua fungsi inilah yang 

akan dievaluasi tanggung jawabnya atas persediaan. 

b) Menilai sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang dijalankan 

oleh  perusahaan, dengan cara melihat ada atau tidaknya penerapan 

prosedur berupa : 
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1) Adanya daftar hasil perhitungan fisik persediaan 

ditandatangani oleh ketua panitia penghitungan fisik 

persediaan. 

2) Pencatatan hasil penghitungan fisik persediaan didasarkan atas 

kartu penghitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh 

pemegang kartu perhitungan fisik. 

3) Harga satuan yang dicantumkan hanya dalam daftar hasil 

penghitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang 

bersangkutan. 

4) Penyesuaian terhadap kartu persediaan didasarkan pada 

informasi (kualitas maupun harga pokok total) tiap jenis 

persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik. 

c) Menilai praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

setiap unit organisasi, dengan cara melihat penerapan prosedur 

pada perusahaan berupa : 

1) Adanya kartu penghitungan fisik bernomor urut tercetak dan 

penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang 

kartu perhitungan fisik. 

2) Pelaksanaan penghitungan fisik setiap jenis persediaan 

dilakukan dua kali secara independen, pertama kali oleh 

penghitung dan dua kali oleh pengecek. 

3) Kuantitas dan data persediaan yang lain yang tercantum dalam 

bagian ke-3 dan bagian ke-2 kartu penghitungan fisik 

dicocokkan oleh fungsi pemegang kartu penghitungan fisik 

sebelum data yang tercantum dalam bagian ke-2 kartu 

penghitungan fisik dicatat dalam daftar hasil penghitungan 

fisik. 

4) Peralatan dan metode yang digunakan untuk mengukur dan 

menghitung kuantitas persediaan harus dijamin ketelitiannya. 
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3. Menganalisis output pada sistem informasi akuntansi persediaan. 

Menurut  Romney dan Steinbart (2015) ketika data yang dimasukkan ke 

dalam sistem tidak akurat dan tidak valid maka output yang akan 

didapatkan juga akan demikian. Maka dibutuhkan suatu informasi yang 

bermanfaat yang harus memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a) Relevan yaitu laporan persediaan bahan baku yang disajikan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai realitas dilapangan. 

b) Reliabel yaitu laporan persediaan bahan baku yang disajikan 

mengungkapkan aktivitas dalam penggunaan bahan baku secara 

akurat dan disertai dokumen atau catatan persediaan bahan baku. 

c) Lengkap yaitu laporan persediaan bahan baku yang disajikan tidak 

menghilangkan aspek penting dari seluruh kegiatan dalam proses 

produksi sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan. 

d) Tepat waktu yaitu laporan persediaan bahan baku disajikan dalam 

laporan harian, Mingguan, dan direkap secara bulanan dan diberikan 

untuk pihak manajemen.  

e) Dapat dipahami yaitu laporan harus disajikan dalam format standar 

sesuai dengan desain laporan pada sistem sehingga memudahkan 

dalam memahami isi dari laporan. 

f) Dapat diverifikasi oleh dua orang yang independen dan 

berpengetahuan dibidangnya seperti internal audit dan ekternal 

auditor. 

g) Laporan dapat tersedia untuk pengguna ketika mereka 

membutuhkannya dan dalam format yang sesuai dengan prosedur 

operasional perusahaan.  

h) Adanya  pengendalian yang memadai untuk mencegah ancaman baik 

dari dalam perusahaan atau dari pihak yang tidak bertanggung 

jawab. 

Terpenuhinya 7 karakteristik diatas dapat dilihat dari : 
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a. Laporan yang disajikan untuk manejemen dibuat berdasarkan 

dokumen dan catatan  pendukung terkait persediaan bahan baku. 

b. Adanya pengecekan kembali laporan yang disajikan oleh dua orang 

independen yang berpengetahuan dibidangnya sebagai bentuk 

pengendalian atas resiko-resiko salah saji. 

c. Menilai ketepatan waktu informasi dengan melihat prosedur 

pelaporan harian, mingguan dan bulanan dalam perusahaan. 

d. Melihat dan menilai penerapan standar pengendalian persediaan 

bahan baku yang ditetapkan perusahaan telah dilakukan sesuai 

dengan prosedur. 

e. Laporan persediaan bahan baku disajikan dalam format standar yang 

ditetapkan perusahaan.  


