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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif 

yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode ini maka peneliti 

akan memperoleh informasi dan pemecahan masalah secara sistematis dari 

penelitian. 

Menurut Sugiyono (2017:424) metode penelitian kualitatif sering 

disebut metode naturalistis karena penelitiannya digunakan untuk meneliti 

kehidupan sosial yang natural/alamiah. Proses penelitian tersebut 

memperhatikan konteks studi dengan menitik beratkan pada pemahaman 

pemikiran dan persepsi penelitian. 

Sedangkan menurut Fatihudin (2015:29) penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang lebih banyak menggunakan data subyektif, 

mencakup penelaahan dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk 

memperoleh pemahaman terhadap fenomena sosial dan kemanusiaan. 

Jadi penelitian ini menilai kondisi nyata yang ada pada perusahaan, 

terutama dalam metode pengendalian persediaan barang dagang yang 

bertujuan untuk mengoptimalkan persediaan pada PT. Agung Buana 

Sentosa. 

B. Keterlibatan Peneliti 

Menurut Sugiyono (2017:452) yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai 
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instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap 

melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. 

Proses pengumpulan data penelitian, peneliti terlibat langsung 

menjadi pengamat dari luar atau disebut outside observer yaitu melakukan 

wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan melakukan pengamatan 

pada kinerja keuangan terhadap pencatatan dan biaya pada persediaan 

barang dagang. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung sangat 

menentukan hasil penelitian. Maka dengan riset lapangan sebagai pengamat 

penuh secara langsung pada lokasi penelitian, peneliti dapat menemukan 

dan mengumpulkan data secara langsung.  

C. Prosedur Pengumpulan Data  

       Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pengamatan (Observation) 

 Pengamatan ini dilakukan untuk melihat semua prosedur 

persediaan barang digudang, alur pengecekan barang hingga dilakukan 

pembelian barang, beserta pencatatannya secara administrasi pada 

bagian keuangan untuk laporan perhitungan. Dilakukan dengan 

mendatangi PT. Agung Buana Sentosa yang menjadi objek penelitian. 

Sebagai awal proses dilakukannya sebuah penelitian. 

2. Wawancara (interview) 

Prosedur ini dilakukan untuk melakukan tanya jawab kepada 

pihak-pihak yang terkait, seperti staf pembelian dan staf keuangan untuk 

mengklarifikasi hal-hal yang kurang jelas secara tertulis. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui 

catatan atau dokumen. Hasil dari prosedur wawancara dan observasi 

akan lebih dipercaya jika dilengkapi dengan data berbentuk dokumen 

(tertulis). Dalam penelitian ini yang merupakan prosedur dokumentasi 

adalah laporan persediaan barang, laporan pembelian, serta laporan 

keuangan pada PT. Agung Buana Sentosa. 

D. Pengolahan dan Analisis Data 

Untuk pengolahan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik 

perhitungan secara manual. Data yang diperoleh dari perusahaan dihitung 

berdasarkan konsep metode EOQ dan POQ. Menghitung dan melakukan 

analisis data laporan persediaan barang yang berpengaruh terhadap asset 

perusahaan, menghitung dan melakukan analisis data kebutuhan persediaan 

barang yang berpengaruh terhadap jumlah permintaan secara berkala, 

menghitung dan melakukan analisis data laporan pembelian barang yang 

berpengaruh terhadap  jumlah persediaan. Pemecahan masalah yaitu dengan 

memberikan deskripsi terhadap hasil dari perbandingan metode mana yang 

lebih efisien untuk diterapkan pada PT. Agung Buana Sentosa.  

E.  Keabsahan Temuan 

Penelitian kualitatif harus mengungkapkan kebenaran secara 

objektif, karena melalui keabsahan dan kepercayaan penelitian kualitatif 

akan tercapai. Maka keabsahan dalam penelitian kualitatif sangat 
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diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan teknik triangulasi 

untuk mendapatkan data yang dimaksud.  

Menurut Sugiyono (2017:477) mengatakan bahwa triangulasi 

adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

1. Trianggulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang 

sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara 

serentak. 

2. Trianggulasi sumber digunakan untuk mendapatkan data dari sumber 

yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

F. Batasan Masalah 

Batasan masalah ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada 

pokok permasalahan penelitian saja. Untuk menentukan konsep utama dari 

permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti 

dengan mudah. 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu menghitung Total Biaya 

Persediaan yang terdiri dari Biaya Pemesanan dan Biaya Penyimpanan 

untuk 10 barang dagang Merk Siemens dengan jenis MCB yang banyak 

diminati oleh customer pada PT. Agung Buana Sentosa. Data yang 

digunakan selama 3 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019. 

 


