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BAB 3   

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Obyek Penelitian  

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Inti 

Cakrawala Citra (Indogrosir) Bogor. 

3.2 Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif studi kasus karena, 

menurut Rahmat (2009) studi kasus merupakan penelitian terhadap suatu kasus 

atau fenomena tertentu yang terjadi dan dilakukan secara mendalam untuk 

mempelajari latar belakang, keadaan, proses, dan interaksi yang terjadi, dan 

penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan 

analisis dengan pendekatan deduktif. Oleh karena itu, penelitian yang digunakan 

adalah  menggunakan pendekatan  kualitatif  dimana data yang digunakan tidak 

hanya angka tapi juga   menggunakan data kualitatif dari  hasil observasi dan  

wawancara, untuk mengetahui keefektifan persediaan barang dagang pada PT. 

Inti Cakrawala Citra Bogor. 

 

3.3 Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data 

primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara langsung dari 

pimpinan perusahaan, pihak manajemen, dan karyawan pada PT. Inti 

Cakrawala Citra Bogor, dan pengamatan langsung. 

 

3.4 Operasional Variabel 

 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

 

Variabel Definisi Indikator 
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Sistem 

Pengendalian 

Intern  

Sistem pengendalian 

intern adalah pedoman 

atau prosedur pada 

perusahaan yang saling 

berhubungan dan saling 

bekerja sama untuk 

mencapai tujuan 

perusahaan  

Menurut Sujarweni (2015:71)  

terdapat komponen –komponen  

pengendalian internal yang 

dapat digunakan sebagai 

indikator, yaitu: 

1. Lingkungan 

Pengendalian. 

2. Penilaian Risiko. 

3. Aktivitas Pengendalian. 

4. Informasi dan 

Komunikasi. 

5. Pengawasan 

 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam melakukan penelitian pada PT.Inti Cakrawala Citra Bogor, peneliti 

menggunakan menggunakan metode pengumpulan data berikut ini: 

3.5.1 Wawancara 
 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara 

dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif 

lama, Sutopo (2006). Dalam  penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara 

dengan informan yaitu pimpinan perusahaan, manajemen perusahaan, dan 

karyawan toko. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai 

sistem dan prosedur persediaan barang dagang. 

3.5.2 Observasi 
 

Menurut  Indriantoro, Nur,  dan Supomo  (2009) metode pengumpulan 

data primer dalam penelitian ilmiah selain survei adalah observasi, yaitu proses 
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pencatatan pola perilaku subjek, objek, atau kejadian yang sistematik tanpa 

adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu – individu yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengamati sistem dan 

prosedur persediaan barang yang dilakukan pada PT. Inti Cakrawala Citra Bogor. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

 

Data dalam penelitian ini telah dikumpulkan adalah data kualitatif dan 

metode analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Teknik yang 

dipilih adalah untuk menghasilkan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang  

tidak dapat diinterpretasikan secara statistik. Dalam penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif yaitu menjelaskan data yang telah ditemukan dengan 

kesimpulan melalui logika dan pemberian solusi, saran, dan masukan dengan 

memperhatikan penalaran sistematis. 
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