
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian Kuantitatif studi 

Kasus.Menurut Sekaran (2006), penelitian studi kasus ini meliputi analisis mendalam 

dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dengan objek yang diteliti dalam penelitian 

ini.Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis lebih dalam kasus dari sebuah 

Distributor Besi di Kota Malang yaitu HM Steel. 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana Sistem 

Pengendalian Internal atas persediaan yang telah ditetapkan apakah sudah diterapkan 

dengan baik karena Sistem pengendalian Internal dapat mempengaruhi kualitas dari hasil 

sebuah Laporan Keuangan. 

 

1.2 Objek dan Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan HM Steel sebagai objek dari penelitian yang merupakan 

salah satu Distributor Besi di Kota Malang yang belum melakukan Pencatatan secara 

Akuntansi dan menerapkan Sistem Pengendalian Internal atas persediaan yang terbatas. 

Sumber data yang akan digunakan di penelitian ini meliputi : 

(a) Data Primer 

Data primer yaitu sumber data penelitian yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, diperoleh langsung dari sumber asli yang meliputi : 

i. Gambaran umum dari HM Steel 

ii. Sistem dan Prosedur Sistem Akuntansi atas persediaan baik Sistem 

Akuntansi Penjualan, Pembelian, Pemesanan, Retur Penjualan, dan Retur 

Pembelian 

iii. Sistem Pengendalian Internal 

iv. Laporan Keuangan 

1.3 Variabel, Operasionalisasi, dan Pengukuran 

Variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah : 

(a) Sistem Akuntansi pada Persediaan 

(b) Laporan Keuangan 

 



1.4 Metode pengumpulan Data 

Penelitan ini menggunakan metode pengumpulan data : 

(a) Dokumentasi 

(b) Observasi 

(c) Wawancara 

Dokumentasi diakukan untuk mengumpulkan data mengenai gambar - gambar 

dari contoh dokumen yang digunakan dan yang akan digunakan. Untuk metode 

observasi dilakukan untuk melakukan analisa lansung dari kegiatan operasional HM 

Steel beserta sistem Akuntansi yang digunakan. 

Sedangkan metode wawancara yang dilakukan dengan melakukan wawancara 

beberapa pihak yang memang memiliki andil langsung atau tanggung jawab langsung 

dalam pengelolaan Sistem Pengendalian Intern atas persediaan ini. 

 

1.5 Prosedur Analisis 

Prosedur analisis yang digunakan selama melakukan penelitian ini adalah : 

1. Melakukan pengamatan terhadap Sistem Informasi Akuntansi pada persediaan 

yang diterapkan. Adapun analisa yang dilakukan sebagai berikut : 

(a) Analisa Sistem dan Prosedur Penjualan 

(b) Analisa Sistem dan Prosedur Pembelian 

(c) Analisa Sistem dan Prosedur Pemesanan barang 

(d) Analisa Sistem dan Prosedur Retur Penjualan 

(e) Analisa Sistem dan Prosedur Retur Pembelian 

(f) Analisa dokumen – dokumen yang digunakan dalam sistem di atas 

2. Memberikan usulan untuk perbaikan Sistem Akuntansi yang ada. 

 


