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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Di dalam kegiatan penelitian dan cara untuk memperoleh data maupun 

keterangan yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusutan skripsi ini, dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

3.1. Objek Penelitian  

Dalam peneltian ini objek penelitiannya pada PT Mitra Sehati Sekata yang 

beralamatkan di Jl. Tambak Aji 1 No.5 Ngaliyan, Semarang. PT Mitra Sehati Sekata 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor makanan. Fokus dalam 

penelitian ini adalah mengenai analisis pengendalian internal sistem persediaan pada 

PT Mitra Sehati Sekata. Bagiann yang diminta untuk diwawancarai adalah bagian 

pembelian, penjualan, dan gudang. 

3.2. Jenis Data dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu 

serangkaian observasi dimana tiap observasi kemungkinannya tidak dapat dinyatakan 

dalam angka. 

2. Sumber data yang akan digunakan penulis adalah : 

a. Data Primer meupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari 

individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian 

kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 1996). Peneliti 

menggunakan data primer yaitu melalui wawancara. 
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b. Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya 

dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 1996). 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data akan dilakukan melalui : 

1. Survey Pendahuluan 

Merupakan tahap awal untuk mengetahui keadaan perusahaan yang akan 

diteliti dan dibahas dalam skripsi ini dengan mengunjungi langsung ke PT. 

Mitra Sehati Sekata Semarang dan meminta izin untuk melakukan 

penelitian. 

2. Wawancara  

Merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada hampir semua 

penelitian kualitatif. Karena seringnya wawancara digunakan dalam 

penelitian kualitatif, seakan-akan wawancara menjadi ikon dalam metode 

pengumpulan data penelitian kualitatif  (Herdiansyah, 2010). Peneliti akan 

melakukan wawancara secara langsung mengenai asanya sistem persediaan 

yang ada di PT Mitra Sehati Sekata Semarang. 

3. Observasi  

Merupakan metode pengumpulan data yang paling tua yang digunakan 

sepanjang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Hampir sama antara 

kedudukan observasi dengan wawancara. Sering kali, penggunaan 

wawancara dalam penelitian kualitatif selalu disertakan observasi untuk 

kepentingan cross-check dan validitas data (Herdiansyah, 2010). Secara 
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langsung peneliti akan mengamati bagaimana sistem persediaan yang ada 

di PT Mitra Sehati Sekata Semarang. 

 


