
BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

  Objek penelitan atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah sistem pembelian persediaan 

(kayu acasia mangium) pada CV. Alpan Tondon Perkasa. Dimana dalam 

sistem akuntansi pembelian persediaan (kayu acasia mangium) pada CV. 

Alpan Tondon Perkasa akan dikaji mengenai metode pencatatan, unit-unit 

yang terkait serta pengendalian intern dan sistem akuntansi pembelian 

perediaan (kayu acasia mangium) pada CV. Alpan Tondon Perkasa. 

B. Metode Penelitian 

    1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek Penelitian ini adalah “ Sistem akuntansi Pembelian 

persediaan (kayu acasia mangium) pada CV. Alpan Tondon perkasa” 

dan dalam melaksanakan penelitian, penulis mengambil lokasi pada 

perusahaan CV. Alpan Tondon Perkasa. Perusahaan tersebut 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang supllier kayu acasia 

mangium. Lokasinya terletak di jalan lintas Muara Enim – Prambumulih. 

Desa Dalam. Kec. Belimbing. Kab. Muara enim . telp. 081367558803 

Belimbing 31353. 

2. Metode Pengumpulan Data 

  Merupakan cara yang ditempuh penulis untuk mengumpulkan 

data-data yang relevan yang nantinya akan digunakan dalam pembuatan 

tugas akhir ini. Metode pengumpulah data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah : 

 

 

 



a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam penelitian 

untuk mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen perusahaan, 

buku atau majalah yang berkaitn dengan masalah yang dibahas sebagai 

sumber informasi untuk mencapaikan tujuan yang dharapkan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan pernyataan-peryantaan kepada responden untuk 

memperoleh informasi yang diharapkan. Dalam hal ini yang menjadi 

responden adalah pegawai bagian umum dan pegawai bagian 

keuangan. 

  C. Metode Analisis 

  1. Teknik Penyajian Data 

   Untuk mencapai tujuan peneliti agar sesuai dengan yang 

diharapkan dalam penyusunan tugas akhir ini dan memperoleh suatu 

kesimpulan, maka data yang telah terkumpul akan dianalisis, dengan 

menggunakan analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Memeriksa dan meneliti data-data yang telah terkumpul dan 

menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan 

keberadaanya. 

b. Menggelompokkan data-data yang disesuaikan dengan kriteria serta 

hal-hal yang diperlukan dalam suatu pendataan. Penyajian data 

penelitian ini dipergunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan 

menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi bersifat umum 

dan kemungkinan masalah yang dihadapi serta solusinya. 

 

 

 

 

 



   2. Metode Analisis Data 

   Dari data yang diperoleh kemudian disajikan berdasrakan analisis 

seacara umum. Analisi data yang digunakan adalah secara kualitatif 

yaitu analisis yang tidak berdasarkan perhitungan statistik yang 

berbentuk kualitatif, akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian 

yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk tugas 

akhir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	A. Objek Penelitian



