
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Trans Indo Utama Medan berlokasi di Jl. 

Williem Iskandar No. 295 Medan. Penelitian ini dilaksanakan mulai Maret 2019 

s/d Oktober 2019, dengan rincian sebagai berikut: 

 
Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data 

kualitatif dimana menjelaskan mengenai analisis dan evaluasi dari prosedur 

pemesanan barang, penerimaan barang, penyimpanan barang, dan pengeluaran 

barang yang dapat dijadikan sebagai pengawasan internal atas persediaan barang 

dagang perusahaan berdasarkan data yang didapat dari PT. Trans Indo Utama 

Medan. 

No Deskripsi Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober 

1 Pengajuan Judul                 
2 Pengesahan Judul                 
3 Pembuatan Proposal                 
4 Pengolahan Data                 
5 Analisis Data                 
6 Bimbingan Skripsi                 
7 Ujian Meja Hijau                 
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Sedangkan sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data 

sekunder, dimana data yang diperoleh penulis merupakan data yang diperoleh 

secara tidak langsung, artinya data tersebut berupa data primer yang telah diolah 

lebih lanjut dan yang disajikan oleh pihak lain. Misalnya surat pemesanan barang 

dan surat pengantar barang. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu 

teknik peneltian yang dilaksanakan secara langsung terhadap objek yang diteliti 

guna memperoleh data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang di 

teliti. Pengumpulan data melalui studi lapangan yang dapat diperoleh melalui: 

1. Observasi yaitu suatu teknik dengan mengumpulkan data secara langsung dan 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang berhubungan 

dengan persediaan. 

2. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak 

yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti dalam hal ini 

dilakukan dengan pejabat atau personil dalam perusahaan untuk memperoleh 

informasi yang diinginkan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran permasalahan pada penelitian yang dilakukan. 

3. Dokumentasi, data diambil berbagai dokumen tentang informasi persediaan 

pada PT. Trans Indo Utama Medan. 
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3.4 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode 

analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis ini yaitu metode yang digunakan 

untuk menganalisis data yang diperoleh dengan melakukan analisis terhadap 

kenyataan yang ada serta permasalahan yang terjadi atas dasar teori yang ada 

dalam upaya untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan, dengan cara 

membandingkan antara kebijakan dan teori-teori yang relevan dengan kondisi 

yang ada pada PT. Trans Indo Utama terhadap pengelolaan persediaan. Tahapan 

pengelolaan persediaan antara lain analisis terhadap pengawasan internal, 

prosedur pembelian persediaan, prosedur penerimaan dan penyimpanan 

persediaan dan prosedur pengeluaran atau penjualan persediaan pada PT. Trans 

Indo Utama Medan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA




