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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono (2009) 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang meneliti pada kondisi objek dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci dari hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi. 

Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk membuat penelitian ini secara 

sistematika dan akurat mengenai fakta-fakta penerapan analisis sistem informasi 

akuntansi dalam pembelian bahan baku guna meningkatkan efektivitas 

pengendalian intern pada PTPN V PKS Sei Rokan Kab. Rokan Hulu. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Objek penelitian merupakan tempat dimana dilakukan suatu penelitian 

yang disesuaikan dengan judul penelitian dan data yang diperlukan. Objek 

penelitian ini adalah PTPN V PKS Sei Rokan Kab. Rokan Hulu.  Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Desember 2017 dalam waktu yang kondisional. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Data Primer 
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Data primer yaitu, data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus istijanto (2006 dalam 

Danang Sunyoto 2013 : 21). 

a. Wawancara atau interview adalah metode pengumpulan data dengan 

menunjukkan pertanyaan-ternyataan secara bebas baik secara 

tersrtuktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian 

(Danang Sunyonto, 2013:22). Wawancara yang dilakukan 

merupakan wawancara yang terstruktur dengan bagian keuangan dan 

bagian gudang yaitu mengenai sistem pembelian bahan baku pada 

objek penelitian secara langsung. 

b. Observasi atau pengamatan adalah suatu metode yang digunakan 

peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang 

dilakukan perusahaan (Danang Sunyoto, 2013:22). Pada penelitian 

ini peneliti akan melakukan pengamatan sistem pembelian bahan 

baku, prosedur-prosedur yang telah diterapkan serta tentang 

bagaimana penerapan pengendalian intern yang dilakukan PTPN V 

PKS Sei Rokan Kab. Rokan Hulu. 

c. Dokumentasi adalah melihat atau mencari data mengenai variabel 

yang diperlukan dalam penelitian, misalnya berupa daftar pencatatan 

pembelian bahan baku dan beberapa catatan atau transkip. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada 
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perusahaan dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi 

keperpustakaan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 

objek penelitian (Danang Sunyoto, 2013:21). Data yang diambil dari 

penelitian ini adalah :  

a. Profil PTPN V PKS Sei Rokan Kab. Rokan Hulu 

b. Data mengenai sistem pembelian bahan baku, dan pencatatan yang 

dilakukan pihak perusahaan. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, data yang sudah diperoleh akan dihubungkan dengan 

data-data lainnya, lalu diolah dan disusun secara sistematis, kemudian 

dibandingkan dengan teori-teori yang telah penulis pelajari sehingga dapat ditarik 

kesimpulan dalam menyelesaikan permasalahan yang teliti. Sesuai dengan 

landasan teori yang penulis kemukakan, maka analisis data yang penulis gunakan 

adalah analisis deskriptif pendekatan kualitatif,langkah-langkah analisis data  

yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu : 

 

1. Melakukan pengumpulan data perusahaan yang berhubungan dengan 

penelitian seperti produksi hasil pembelian bahan baku,gambaran umum 

perusahaan, sejarah singkat, lokasi perusahaan, struktur organisasi dan 

informasi-informasi lainnya yang mengarah keperluan peneliti. 

2. Data yang didapat dilapangan ditulis dalam bentuk laporan-laporan 

terperinci kemudian laporan tersebut perlu difokuskan pada hal-hal yang 

menjadi rumusan masalah penelitian. 
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3. Menganalisa data yang telah diperoleh yaitu dari proses sistem 

pemprosesan pembelian, fungsi-fungsi yang terkait, jaringan prosedur 

sistem pembelian, dokumen-dokumen yang digunakan sistem pembelian, 

prosedur pembelian dan unsur-unsur pokok dalam pengendalian intern. 

4. Menarik kesimpulan dan saran dari peneliti yang sudah dilakukan. 

 

                 Gambar III.1 Teknik Analisis Data dalam Bentuk Bagan 
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