
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi  Penelitian 

Penelitian dilakukan pada CV.Sumber Indoraya yang berlokasi di Jl.Umar 

Komplek Taman Mustafa Indah Blok B No.1 Medan Timur, Medan, Sumatera 

Utara, 20238. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Menurut V.Wiratna Sujarweni (2014:73) sumber data adalah subjek dari 
mana data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan 
kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data 
disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik 
tertulis maupun lisan.  

 

Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi; 

a. Data primer: data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, 

kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti 

dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah 

lagi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

data. 

Dalam penelitian ini, penulis dapat memperoleh data melalui data primer, 

yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait. 

b. Data sekunder: data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa 

laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, 

buku-buku sebagai teori, majalah. Data yang diperoleh dari data sekunder 
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ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data 

pada pengumpulan data. 

Dalam penelitian ini, penulis juga memperoleh data sekunder, yakni 

berupa kartu stok, format pembelian, laporan pembelian dan penjualan.. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi, yaitu penulis dengan meneliti bahan-bahan tulisan 

perusahaan dan dokumentasi perusahaan yang berhubungan dengan 

penelitian ini, seperti struktur organisasi, laporan pembelian dan pejualan, 

prosedur perencanaan dan pengawasan persediaan. 

2. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan 

pihak perusahaan. 

3. Tinjauan pustaka, yaitu mencari dan mengumpulkan teori dan data yang 

bersifat ilmiah yang dapat memberikan petunjuk serta menunjang untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi saat menyelesaikan skripsi. Tinjauan 

pustaka berupa buku-buku yang berhubungan dengan perencanaan dan 

pengawasan persediaan barang dagang. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data dengan metode deskriptif 

dan metode komparatif. 

1. Metode analisis data yang dikumpulkan penulis menggunakan metode 

deskriptif analisis yaitu metode dimana data dikumpulkan, disusun, 

diinterpretasikan, dianalisis, sehingga memberikan keterangan yang lengkap 

bagi pemecahan masalah yang dihadapi. 
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2. Metode komparatif merupakan metode analisis data yang dilakukan dengan 

membandingkan penerapan perencanaan dan pengawasan yang dilakukan 

perusahaan dengan metode yang ada dalam setiap perencanaan dan 

pengawasan kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan untuk selanjutnya 

memberikan saran-saran dari hasil perbandingan tersebut. 
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