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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian   

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiono 

(2009) penelitian kualitatif adalah penelitian yang meneliti pada kondisi objek 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Metode ini, bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta penerapan analisis sistem informasi akuntansi 

dalam pembelian bahan baku guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern   

pada PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Objek penelitian merupakan tempat dimana dilakukan suatu penelitian 

yang di sesuaikan dengan judul penelitian dan data yang diperlukan. Dimana 

objek yang akan teliti oleh peneliti yaitu di PT. Anugerah Riau Mustika 

Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2017 sampai selesai. 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif komporatif, yaitu peneliti mendeskripsikan hasil temuannya 

yang berasal dari data-data yang terkumpul melalui proses observasi pada obyek 

penelitian yang kemudian diperbandingkan dengan teori yang selama ini 

berkembang dikalangan akademik.  
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3.4 Jenis Data dan Sumber Data  

Adapun jenis data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Data Primer. 

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 mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik 

secara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk 

memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian 

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

merupakan wawancara yang terstruktur dengan bagian keuangan 

dan bagian gudang 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 oleh PT. 

Anugerah Riau Mustika Pekanbaru. 



 50 

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 Skunder 

Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada 

pada perusahaan dan dari sumbel 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 PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru.  

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

dilakukan pihak perusahaan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah 

penelitian. Tujuan dilakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data 

kedalam bentuk yang mudah diiterpretasikan dan mudah dipahami. Langkah-

langkah analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan dan menganalisa data yang telah diperoleh dan 

mengklasifikasikan sesuai dengan teori yang ada. 

2. 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 internal 
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oleh PT. Anugerah Riau Mustika Pekanbaru. Data yang diperoleh dari 

wawancara, observasi maupun analisis dokumen diverifikasi melalui 

perbandingan antara data yang diperoleh dengan teori-teori yang ada. 

Tujuan dilakukannya langkah ini adalah untuk mengetahui dan 

memastikan bagaimana sistem pembelian bahan baku oleh PT. Anugerah 

Riau Mustika Pekanbaru dan bagaimana pengendalian intern dalam proses 

pembelian bahan baku tersebut 

3. Hasil dari analisa data tersebut selanjutnya akan diperbandingkan dengan 

teori dari Mulyadi 2008 yang ada dan mendukung. Tujuan dilakukannya 

langkah ini adalah untuk mengetahui kesesuaian atau tidaknya teori yang 

berkembang secara umum dengan praktek yang yang terjadi di PT. 

Anugerah Riau Mustika Pekanbaru. 

4. Memberikan kesimpulan atas hasil pembahasan. Apabila hasil analisa 

masih banyak perbedaan-perbedaan dengan teori dari James A. Hall dan 

Mulyadi yang mendukung, maka peneliti akan memberikan saran atau 

masukan yang diperlukan. Tujuan dilakukannya langkah ini adalah untuk 

membantu memberi perusahaan beberapa pilihan untuk lebih 

mengembangkan sistem pembelian dan pengendalian intrn di perusahaan 

yang sesuai dengan teori 2008 Mulyadi yang mendukung dan berkembang 

saat ini. 

 

 

 


