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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menjelaskan metode 

pencatatan persedian secara perpetual menggunakan FIFO (First In First Out) 

pada PT. Catur Putra Surya yang bergerak di bidang watch manufacture yang 

terletak di Jalan Rungkut Industri III / 36-38, Rungkut Menanggal, Gunung 

Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60293.  Tepatnya di sekitar Surabaya Industrial 

Estate Rungkut (SIER). 

Menurut Sugiyono (2010:15) penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

 

3.2. POPULASI DAN SAMPEL 

Menurut Sugiyono (2017:40), dalam penelitian kualitatif tidak 

menggunakan populasi, karena penelitian kulitatif berangkat dari kasus teretentu 

yang ada pada situasi sosial tertentu dah hasil kajiannya tidak akan diberlakukan 

ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki 

kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam 

penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, 

atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. 

Sampel dalam penelitian ini bukan disebut sebagai sampel statistik, tetapi 

sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan 

teori. Dan sampel yang diambil oleh peneliti yaitu seluruh komponen yang 

berada di dalam departemen gudang penyimpanan barang jadi (jam dinding, jam 

tangan). 

 

3.3. SUMBER DATA 

Menurut Sugiyono (2017:41), pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai keadaan, sumber dan cara. Bila ditinjau dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data terdiri dari sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumbemya (tidak melalui perantara). Data primer yang akan digunakan 
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dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

penelitian yang diamati atau instansi yang menjadi objek penelitian dalam 

hal ini yaitu departemen gudang PT. Catur Putra Surya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara 

tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh melalui orang lain 

atau lewat dokumen). Namun dalam penelitian ini tidak menggunakan data 

sekunder dikarenakan semua data yang didapatkan berasal dari sumbernya 

langsung (tidak melalui perantara). 

 

3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Menurut Sugiyono (2017), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat 

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang 

diperoleh melalui observasi.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari respondek yang lebih mendalam. Dalam penelitian 

kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan 

wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga 

melakukan interview kepada orang-orang ada di dalamnya. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan 

(life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. 

4. Triangulasi / Gabungan 
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Triangulasi / gabungan adalah teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Triangulasi teknik, menggunakan teknik pengumpulan data 

yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. 

 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Karena setelah proses observasi dilengkapi 

dengan informasi yang didapat saat wawancara dan didukung oleh dokumen 

yang didapat sehingga membuat penelitian kualitatif ini menjadi lebih akurat 

dan lengkap. 

 

3.5. DEFINISI VARIABEL DAN OPERASIONAL 

Definisi variabel : 

Sistem pencatatan metode First In First Out pada persediaan yang merupakan 

barang yang dibeli/diproduksi lebih dahulu juga dijual lebih awal. Pada 

persediaan, variabel terdiri dari bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi. 

Namun yang dibahas pada penelitian ini adalah persediaan barang jadi. 

 

Definisi operasional : 

Indikator pada sistem pencatatan metode first in first out pada persediaan di lihat 

dari berikut : 

1. Metode pencatatan 

2. Pengakuan persediaan 

3. Pengukuran persediaan 

4. Teknik pengukuran biaya 

5. Pengakuan sebagai beban 

6. Pengungkapan persediaan 

 

3.6. TEKNIK ANALISIS DATA 

Data yang terkumpul adalah data non-kuantitatif, untuk menganalisis data 

menggunakan teknik analisis data non-statistik, yaitu dengan metode kualitatif. 

Dengan cara interpretasi hasil berdasarkan landasan teori yang disusun. Untuk 

menganalisis data dipergunakan analisis data deskriptif yang bermaksud untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang ada dalam 

perusahaan yang terkait dengan Analisis Penerapan Sistem Pencatatan Metode 

First In First Out.  

Pada Persediaan, suatu pencatatan persediaan dikatakan benar apabila telah 

sesuai dengan SAK No. 14 (efektif per 1 Januari 2018) tentang persediaan. 


