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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bertolak pada 

karakteristik penelitian kualitatif, dijelaskan beberapa hal mendasar. 

Pertama, data penelitian ini diperoleh dari dua sumber berbeda. Sumber 

pertama berupa tuturan lisan diperoleh peneliti  dari informan di lapangan. 

Sumber kedua berasal dari dokumen PT. HIMIKARTA tentang sistem 

pengendalian interen persediaan pupuk.  

3.2 Sumber Data 

Data penelitian ini berbentuk kata-kata. Jenis berupa data primer dan 

sekunder. 

A.  Data perimer, yaitu data yang diperoleh penulis dari PT. Himikarta 

secara langsuang dengan cara observasi dan wawancara mendalam dengan 

Ibu Refina selaku kepala bagian pajak dan Ibu Enny selaku kepala bagian 

pemasaran pupuk. 

B.  Data sekunder berupa data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

Ibu Refina selaku kepala bagian pajak dengan cara mengamati dan 

mengadakan arsip-arsip perusahaan yang sesuai dengan teori-teori dari 

litelrature perusahaan.  

 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 
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3.3.1  Metode Observasi 

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan 

langsung ke objek yang diteliti guna memperoleh gambar yang sebenarnya 

terhadap permasalahan yang diteliti yaitu kegiatan prosedur system 

pengendalian pupuk. 

3.3.2   Metode Wawancara 

Wawancara riset sebagai percakapan dua orang yang dimulai oleh 

pewawancara dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang sesuai 

dengan penelitian, dan dipusatkan olehnya pada isi yang dititik beratkan 

pada tujuan-tujuan deskripsi, prediksi, dan penjelasan sistimatik mengenai 

penelitian tersebut (Cannel dan Khan dalam Sulistia dkk, 1991:121). 

Teknik wawancara yang digunakan adalah terbuka tarstruktur dengan cara 

mengajukan beberapa pertanyaan atau wawancara dengan Ibu Refina 

selaku kepala bagian pajak serta ibu enny selaku kepala bagian pemasaran, 

sehingga didapatkan data yang bener mengenai prosedur system 

pengendalian pupuk.  

3.3.3   Metode Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan dengan cara pengumpulan data-data dari sumber yang berupa 

buku-buku atau dokumen – dokumen yang ada di perusahaan, kemudian 

dicatat hal-hal yang penting atau digandakan sesuai dengan pokok 

bahasan. Contoh data yang menggunakan teknik dokumentasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Sejarah perusahaan 

b. Lokasi perusahaan 

c. Tujuan perusahaan 

d. Struktur organisasi perusahaan 
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3.3.4 Metode Analisis Data 

 

Analisis data adalah tahapan penelitian yang meliputi mengerjakan 

data, menyusun data dan membaginya menjadi bagian - bagian yang dapat 

diatur (klasifikasi data), mencari pola kemudian melakukan interpretasi. 

Analisis data dilakukan berdasarkan analisis Miles dan Huberman 

(1994:10-12). Analisis ini terdiri atas  tiga tahap, reduksi data, penyajian 

data, dan simpulan. Ketiga tahapan analisis ini bersifat siklus dan 

interaktif. Ketiganya dilakukan secara berlanjut, berulang, dan terus 

menerus. 

 

3.4  Tahapan Analisis  

Setelah data-data diolah kemudian penulis melakukan analisis data 

dengan menggunakan metode deskriftif dan dedukatif yaitu: deskriftif 

suatu sistem analisis data secara campuran antara kualitatif dan kuantitatif, 

sedangkan deduktif yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan 

yang bersifat khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 


