
 
 

 
 

BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 
 

3.1. Objek dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di daerah Kp. Melayu Jatinegara, tepatnya pada PT. 

Anugrah Nutrition Image. Lokasi PT. Anugrah Nutrition Image tersebut terletak 

di Jalan Jatinegara Timur No. 107G, Jakarta Timur. Waktu penelitian dilakukan 

pada bulan September 2014 - Januari 2015. 

 

3.2. Strategi dan Metode Penelitian 

Strategi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan 

deskriptif, pendekatan deskriptif merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan 

data, menyajikan data dan menganalisa data sehingga dapat memberi gambaran 

yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Dengan adanya sebuah strategi maka 

dapat membantu penulis untuk tetap fokus dalam melakukan penelitian serta 

meningkatkan kualitas penelitian, dan menghemat waktu dalam melakukan 

penelitian. Hal ini juga didukung oleh Sumadi Suryabrata (2010:76), yang 

mengungkapkan bahwa: “Pendekatan Deskriptif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk menggambarkan (deskriptif) mengenai situasi atau kejadian-

kejadian yang bertujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail, 

menggambarkan gejala yang ada serta untuk mengidentifikasi masalah-masalah 

dan memberikan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang 

berlangsung”. 

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, 

metode ini bertujuan untuk menggambarkan situasi-situasi yang dirancang untuk 

mendapatkan informasi keadaan sekarang. 

 

3.3. Unit Analisis Penelitian 

Unit-unit analisis dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi pembelian PT. 

Anugrah Nutrition Image di Jakarta dan karyawan atau staff yang merupakan 

fungsi terkait dengan sistem tersebut yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, 

fungsi penerimaan, fungsi akuntansi. Disamping itu, penelitian juga menggunakan 
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unit analisa data berupa dokumen atau formulir catatan yang digunakan dalam 

pelaksanaan sistem persediaan suplemen dan vitamin pada PT. Anugrah Nutrition 

Image di Jakarta. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah :  

1. Pengamatan (observation) 

Dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap pelaksanaan sistem pembelian suplemen dan vitamin pada PT. 

Anugrah Nutrition Image di Jakarta. Secara rinci pengamatan dilakukan 

terhadap perencanaan dan penentuan kebutuhan akan suplemen dan 

vitamin, formulir yang digunakan, serta observasi tentang urusan 

administrasi dan keuangan PT. Anugrah Nutrition Image di Jakarta. 

 

2. Wawancara (interview) 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data, dimana penulis mendapatkan data-

data yang dihendaki dengan cara melakukan wawancara atau komunikasi 

(tanya jawab) secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait 

(berwenang) mengenai objek yang akan ditempati yaitu staff atau pihak 

persediaan guna mengetahui kebijakan-kebijakan, keadaan perusahaan 

secara umum. 

 

3. Dokumentasi (documentation/file) 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data, dimana data dapat merupakan 

hasil penelaahan atau pemeriksaan dokumen tertulis. Dokumen yang 

dimaksud biasanya berupa job description, struktur organisasi, dan 

dokumen-dokumen lainnya. Teknik dokumentasi dilakukan untuk 

mendapatkan bukti-bukti penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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3.5. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisa kualitatif, dimana 

penulis mencoba menganalisa data yang terkumpul untuk diolah agar memperoleh 

pemahaman yang luas mengenai masalah yang terjadi dalam pelaksanaan sistem 

akuntansi pembelian suplemen dan vitamin pada PT. Anugrah Nutrition Image. 

Serta untuk mengetahui prosedur dalam pelaksanaan sistem pembelian tersebut. 

Langkah-langkah teknik analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah sistem dan 

prosedur akuntansi pembelian suplemen dan vitamin di PT. Anugrah 

Nutrition Image. 

 

2. Melakukan wawancara dengan fungsi yang terlibat sebagaimana yang 

tersebut dalam sampel penelitian berupa subjek atau orang mengenai prosedur 

dimulai dari kegiatan pembelian, penerimaan barang dan kemudian suplemen 

dan vitamin disimpan di gudang dan sampai pendistribusian ke customer 

sehingga penulis dapat membandingkan antara kegiatan sistem pembelian 

yang diterapkan dengan yang ditetapkan. 

 

3. Wawancara akan dilakukan kepada seluruh karyawan yang dijadikan sampel 

penelitian dari masing-masing fungsi yang terlibat dengan topik wawancara 

sebagai berikut : 

a. Fungsi Pembelian 

b. Fungsi Penerimaan 

c. Fungsi Gudang 

d. Fungsi Akuntansi 

Dengan keempat fungsi yang disebutkan diatas penulis melakukan 

wawancara dengan fungsi terkait. 

 

4. Melakukan pengamatan dan menganalisis formulir dan dokumen-dokumen 

lain yang digunakan dalam sistem pembelian suplemen dan vitamin pada PT. 

Anugrah Nutrition Image. Dengan demikian dapat diketahui apakah formulir-
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formulir serta dokumen-dokumen tersebut sudah dapat memenuhi syarat 

dalam kaitannya dengan sistem yang digunakan. Pengamatan dilakukan 

terhadap formulir dokumen dari masing-masing dokumen dan bagian yang 

diamati yang terdiri dari : 

a. Formulir Permintaan Pembelian 

b. Surat Pemesanan Pembelian (purchase order) 

c. Penerimaan Barang  

d. Nota Retur 

e. Tanda Terima Faktur 

f. Payment Voucher 

g. Kartu Stock Persediaan 
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