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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian menurut Arikunto (2010:172) sesuatu yang merupakan 

inti dari problematika penelitian. Sedangkan menurut Sujoko Efferin (2008:68) 

objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian 

yang dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu. 

 Berdasarkan definisi tersebut, yang menjadi objek dalam penelitian ini 

adalah sistem informasi akuntansi persediaan yang diimplementasikan pada 

Perum Bulog Sub Divisi Regional Jawa Barat dan bagaimana pengaruhnya 

terhadap efektivitas pengendalian persediaan. 

3.2 Desain dan Metode Penelitian 

 Menurut Arfan Ikhsan (2008:45) desain penelitian merupakan kerangka 

kerja untuk memenuhi tujuan dan menjawab pertanyaan.Pada pengertian sempit, 

desain penelitian hanya sebatas pengumpulan dan analisa saja.Dalam pengertian 

yang lebih luas, desain penelitian mencakup pemilihan berbagai jenis metode, 

teknik, prosedur, protokol, dan perencanaan sampel. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dimana menurut 

Sujoko Efferin (2008:47) pendekatan ini menekankan pada pengujian teori-teori, 

dan atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian 

dalam angka (Quantitative) dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik 

dan atau permodelan matematis.  

 Metode yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

verifikatif. Menurut Arikunto (2010:7) penelitian verifikatif pada dasarnya ingin 

menguji kebenaran melalui pengumpulan data di lapangan.Penelitian verifikatif 
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bertujuan untuk mengetahui seberapa besar implementasi sistem informasi 

akuntansi memiliki pengaruh terhadap pengendalian persediaan. 

3.3 Unit Analisis 

 Unit analisis menurut Sujoko Efferin (2008:56) bertujuan untuk 

menentukan level atau tingkatan pengambilan data, apakah harus ditingkat 

perusahaan, departemen, bagian, atau lingkup lain dalam objek penelitian. 

Adapun yang termasuk unit analisis adalah: 

1. Individu 

2. Kelompok (keluarga, kelompok kerja) 

3. Organisasi (perusahaan, sekolah dan sebagainya) 

4. Kategori sosial (kelas social, gender dan sebagainya) 

5. Institusi sosial (industri, pendidikan, agama) 

6. Masyarakat (bangsa, komunitas, suku) 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu Sub Divisi 

Regional Perum Bulog Jawa Barat. Adapun unit observasi yaitu pegawai bidang 

akuntansi dan pengawasan pada Sub Divisi Regional Perum Bulog Jawa Barat 

pada beberapa Kabupaten/Kota.  

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan semua nilai yang mungkin baik hasil 

menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik 

mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya (Arikunto, 2010:117). 

Berdasarkan definisi tersebut, peneliti menjadikan Sub Divisi Regional 

Perum Bulog Wilayah Jawa Barat sebagai populasi dalam penelitian ini.Adapun 

Perum Bulog memiliki 7 Sub Divisi Regional yang tersebar di wilayah Jawa 

Barat. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel 

jenuh. Menurut Neuman (2006:227) sampel jenuh merupakan teknik non-
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probability sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dan dilakukan 

jika jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30 orang.  

Sedangkan Arikunto (2010:134) mengemukakan bahwa apabila subjek 

penelitian kurang dari 100, maka lebih baik diambil secara keseluruhan sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

menggunakan seluruh populasi sebanyak 7 Sub Divisi sebagai sampel penelitian. 

Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

No Wilayah Sub Divisi 

1. Sub Divisi Regional Bandung 

2. Sub Divisi Regional Ciamis 

3. Sub Divisi Regional Cianjur 

4. Sub Divisi Regional Cirebon 

5. Sub Divisi Regional Indramayu 

6. Sub Divisi Regional Karawang 

7. Sub Divisi Regional Subang 

 

 Adapun responden dalam penelitian ini adalah pegawai Sub Divisi 

Regional Perum Bulog yang bertugas di bidang pengawasan dan bidang 

akuntansi. Pemilihan responden didasarkan oleh asumsi bahwa job desk pegawai 

pada bidang tersebut mampu mewakili gambaran atas implementasi sistem 

informasi akuntansi dan pengendalian persediaan. 

3.5 Instrumen Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan. Adapun instrumen yang digunakan adalah: 

1. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

pengamatan secara langsung oleh penulis ke tempat objek penelitian. 

(Sujoko Efferin, 2008:68) 
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Cara yang digunakan adalah: 

a. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengajukan daftar pertanyaan yang diisi oleh orang-orang yang 

berkepentingan dengan sistem informasi akuntansi dan 

pengendalian persediaan. Untuk mengetahui bagaimana 

implementasi sistem informasi akuntansi dan pengaruhnya 

terhadap efektivitas pengendalian persediaan, maka pertanyaan 

yang diajukan berdasarkan pada indikator masing-masing variabel. 

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya 

jawab secara lisan dengan pihak yang terkait dengan masalah 

dalam penelitian ini. Data hasil wawancara yang diperoleh akan 

digunakan sebagai penunjang kebenaran jawaban kuesioner. 

2. Penelitian Kepustakaan, penelitian dengan cara membaca, 

mempelajari, mengumpulkan berbagai buku, referensi, literatur, dan 

laporan serta sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan dengan 

sistem informasi akuntansi dan pengendalian persediaan. 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Operasionalisasi Variabel  

 Definisi variabel diperlukan untuk memberikan alur pikir dalam 

penelitian.Indikator pada masing-masing variabel akan menjadi ukuran untuk 

penilaian implementasi variabel bebas dan pengaruhnya terhadap variabel terikat. 

Adapun konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel terikat (dependent variable)merupakan variabel yang menjadi 

perhatian utama peneliti (Sekaran, 2010). Variable terikat dalam 

penelitian ini adalah pengendalian persediaan. 

Pengendalian persediaan menurut Sofjan Assauri (2011:174) 

merupakan kegiatan untuk menentukan tingkat dan komposisi dari 

persediaan parts, bahan baku, dan barang hasil/produk, sehingga 

perusahaan dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan serta 
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kebutuhan-kebutuhan pembelian perusahaan dengan efektif dan 

efisien.  

Variabel ini diukur berdasarkan pada aspek penilaian efektivitas 

pengendalian persediaan menurut Freddy Rangkuti (2010), yaitu 

sistem pengadaan persediaan, penentuan jumlah persediaan, dan sistem 

administrasi pencatatan dan pemantauan. 

2. Variabel bebas (independent variable)menurut Sekaran (2010) 

merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain baik secara 

positif maupun negatif.Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

sistem informasi akuntansi persediaan. 

Dalam usaha meningkatkan efektivitas pengendalian persediaan, 

dibutuhkan suatu aktivitas yang mampu memberikan informasi 

mengenai persediaan tersebut secara aktual.Informasi ini dapat 

digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan terkait dengan 

pembelian dan penjualan persediaan. Menurut Romney dan Steinbart 

(2011:25) sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut: 

kumpulan sebuah sistem yang terdiri dari kumpulan komponen 

dimana sistem tersebut mampu mengumpulkan, menyimpan dan 

memproses data untuk menghasilkan informasi bagi pembuat 

keputusan. Sistem informasi akuntansi dapat menggunakan teknologi 

yang memadai, sistem manual atau kombinasi keduanya.Adapun 

informasi yang baik tersebut bersifat relevan, akurat, tepat waktu, 

ringkas, jelas, dapat diukur, dan konsisten. 

 

Variabel ini diukur berdasarkan unsur sistem informasi akuntansi 

persediaan menurut Cushing (2003), yaitu peralatan, sumber daya 

manusia, formulir, catatan, prosedur, dan laporan. 

Tabel 3.2Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Skala Item 

Variabel 

Independen: 

Sistem 

Informasi 

Peralatan 

 

Peralatan yang 

digunakan pada bagian 

input, pengolah data, 

output serta komunikasi 

Ordinal 1,2,3 
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Akuntansi 

Persediaan 

(X) 

Cushing 

(2003) 

sesuai atau harmonis 

dengan kebutuhan 

perusahaan 

 Sumber 

Daya 

Manusia 

Sumber daya manusia 

yang memiliki 

pengetahuan, 

kemampuan dan 

keterampilan untuk 

membangun dan 

menjalankan sistem 

informasi 

Ordinal 4,5,6,7 

 Formulir Terdiri dari 4 bagian 

pokok, yaitu: 

a. Pengenalan; 

disajikan pada 

bagian atas formulir 

dan memuat judul 

serta nomor formulir 

b. Instruksi; terdiri dari 

2 jenis, yaitu 

bagaimana mengisi 

formulir dan apa 

yang harus 

dikerjakan terhadap 

formulir setelah 

selesai pengisian 

c. Isi utama; informasi 

yang berhubungan 

secara logis harus 

digolongkan 

Ordinal 8,9,10 
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bersama-sama pada 

formulir dengan 

menggunakan kolom 

 Catatan Data transaksi prosedur 

persediaan dicatat secara 

periodik berdasarkan 

bukti transaksi 

Ordinal 11,12 

 Prosedur 1. Prosedur pembelian 

persediaan 

2. Prosedur penerimaan 

persediaan 

3. Prosedur 

penyimpanan dan 

pengeluaran 

persediaan. 

Ordinal 13,14,15,

16 

 Laporan Mampu memberikan 

gambaran yang 

memadai bagi pihak 

pengguna. 

Ordinal 17,18 

Variabel 

Dependen: 

Efektivitas 

Pengendalian 

Persediaan 

(Y) 

 

Freddy 

Rangkuti 

(2010) 

Sistem 

pengadaan 

persediaan 

1. Fasilitas 

pergudangan yang 

luas dan teratur 

2. Sistem administrasi 

pencatatan dan 

pemeriksaan atas 

penerimaan dan 

pengeluaran barang 

3. Sumber daya yang 

menguasai sistem 

administrasi 

pengelolaan 

persediaan 

Ordinal 19,20,21,

22,23,24,

25,26 
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4. Perencanaan 

penggantian barang 

keluar 

5. Informasi teknis dan 

daya tahan barang 

6. Informasi penjualan 

atas persediaan. 

 Penentuan 

jumlah 

persediaan 

Metode perhitungan 

persediaan yang 

digunakan perusahaan 

dapat membantu 

menentukan berapa 

jumlah persediaan 

minimal yang harus ada, 

kapan dan berapa 

jumlah pemesanan 

kembali, serta biaya 

minimal terkait 

pemesanan dan 

penyimpanan 

persediaan. 

Ordinal 27,28,29 

 Sistem 

administrasi 

pencatatan 

dan 

pemantauan 

1. Terdapat pemisahan 

tugas pada tiap 

transaksi prosedur 

persediaan 

2. Kelengkapan dan 

akurasi bukti 

transaksi 

3. Pemantauan catatan 

dan fisik persediaan 

Ordinal 30,31,32,

33 
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3.6.2 Skala Pengukuran 

 Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat utama pengumpulan 

data.Peneliti akan mengajukan kuesioner dimana responden diminta untuk 

menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk variabel sistem informasi 

akuntansi persediaan, pertanyaan yang diajukan terdiri atas 18 item dan diajukan 

pula 15 item pertanyaan untuk variabel pengendalian persediaan. Untuk 

memudahkan dalam menganalisis data, digunakan teknik memanipulasi data 

ordinal dengan bantuan skala Likert yaitu memberikan penilaian yang berjenjang, 

seperti yang berikut ini: 

Tabel 3.3 Skala Pengukuran Likert 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Jawaban 
Interpr

etasi 
Skor Jawaban 

Interpret

asi 
Skor 

Selalu 

Dilaksanakan/Sangat 

Memadai/Sangat 

Efektif/Sangat Setuju 

Sangat 

Tinggi 
5 

Tidak Pernah 

Dilaksanakan/Tidak 

Memadai/Tidak 

Efektif/Tidak Setuju 

Sangat 

Tinggi 
5 

Dilaksanakan/Memad

ai/Efektif/Setuju 
Tinggi 4 

Hampir Tidak Pernah 

Dilaksanakan/Kurang 

Memadai/Kurang 

Efektif/Kurang 

Setuju 

Tinggi 4 

Kadang-

kadang/Netral 
Sedang 3 

Kadang-

kadang/Netral 
Sedang 3 

Hampir Tidak Pernah 

Dilaksanakan/Kurang 

Memadai/Kurang 

Efektif/Kurang Setuju 

Rendah 2 
Dilaksanakan/Memad

ai/Efektif/Setuju 
Rendah 2 

Tidak Pernah 

Dilaksanakan/Tidak 

Memadai/Tidak 

Efektif/Tidak Setuju 

Sangat 

Rendah 
1 

Selalu 

Dilaksanakan/Sangat 

Memadai/Sangat 

Efektif/Sangat Setuju 

Sangat 

Rendah 
1 

 

3.6.3 Uji Validitas 

 Uji validitas data dilakukan untuk menguji keakurasian pertanyaan-

pertanyaan yang digunakan dalam suatu instrumen dalam pengukuran variabel. 

Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu 
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mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu sendiri. (Imam 

Ghozali, 2011) 

 Untuk menguji validitas kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian 

ini digunakan construct validity dengan teknik item analysis factor yang 

merupakan pengujian karakteristik masing-masing item yang menjadi bagian 

instrumen yang bersangkutan. Pengujian validitas ini dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan antar skor item instrumen dalam suatu faktor dengan skor faktor 

yang bersangkutan, kemudian mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. 

 Rumus korelasi product moment (Pearson) yang digunakan untuk menguji 

validitas dalam penelitian ini adalah: 

   
   ∑        ∑  ∑   

√   ∑      ∑          ∑     ∑      
 

 Hasil korelasi masing-masing itemkemudian dibandingkan dengan nilai 

kritis, apabila korelasi item lebih besar dari nilai kritis maka item pertanyaan 

tersebut dinyatakan valid, dan apabila nilai korelasi item lebih kecil dari nilai 

kritis maka item pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid dan harus dihapus 

dalam pengolahan data selanjutnya. Perhitungan nilai korelasi item menggunakan 

bantuan Software SPSS 20.0 for Windows. Hasil uji validitas variabel X disajikan 

dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Variabel X 

Variabel 
Item 

Pertanyaan 

Koefisien 

Validitas 

Titik 

Kritis 
Keterangan 

Implementasi 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

(Variabel X) 

Item 1 0.517 0.297 Valid 

Item 2 0.525 0.297 Valid 

Item 3 0.756 0.297 Valid 

Item 4 0.657 0.297 Valid 

Item 5 0.738 0.297 Valid 

Item 6 0.574 0.297 Valid 

Item 7 0.758 0.297 Valid 

Item 8 0.692 0.297 Valid 

Item 9 0.771 0.297 valid 



40 

 

Dinda Nurul Ikrima, 2015 
PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN TERHADAP 
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PERSEDIAAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Item 10 0.768 0.297 valid 

Item 11 0.547 0.297 valid 

Item 12 0.718 0.297 valid 

Item 13 0.664 0.297 valid 

Item 14 0.554 0.297 valid 

Item 15 0.698 0.297 valid 

Item 16 0.577 0.297 valid 

Item 17 0.698 0.297 valid 

Item 18 0.777 0.297 valid 

(Sumber: Data diolah) 

Berdasarkan hasil pengujian atas 18 item pertanyaan yang diajukan, 

dengan menggunakan tingkat signifikansi 0.05 dan membandingkan antara nilai r 

hitung dan r tabel dengan nilai N = 44 (r tabel terlampir), seluruh pertanyaan 

tersebut dinyatakan valid karena seluruh instrument atau pertanyaan tersebut 

bernilai positif dan melebihi titik kritis. 

 Hasil uji validitas untuk variabel Y ditampilkan dalam tabel berikut: 

 Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Variabel Y  

Variabel 
Item 

Pertanyaan 

Koefisien 

Validitas 

Titik 

Kritis 
Keterangan 

Efektivitas 

Pengendalian 

Persediaan 

(Variabel Y) 

Item 19 0.808 0.297 Valid 

Item 20 0.554 0.297 Valid 

Item 21 0.637 0.297 Valid 

Item 22 0.817 0.297 Valid 

Item 23 0.497 0.297 Valid 

Item 24 0.63 0.297 Valid 

Item 25 0.806 0.297 valid 

Item 26 0.673 0.297 valid 

Item 27 0.552 0.297 valid 

Item 28 0.549 0.297 valid 

Item 29 0.812 0.297 valid 

Item 30 0.717 0.297 valid 

Item 31 0.616 0.297 valid 

Item 32 0.768 0.297 valid 

Item 33 0.751 0.297 valid 

(Sumber: Data diolah) 
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Berdasarkan hasil pengujian atas 15 item pertanyaan yang diajukan, 

dengan menggunakan tingkat signifikansi 0.05 dan membandingkan antara nilai r 

hitung dan r tabel dengan nilai N = 44 (r tabel terlampir), seluruh pertanyaan 

tersebut dinyatakan valid karena seluruh instrument atau pertanyaan tersebut 

bernilai positif dan melebihi titik kritis. 

 

 

3.6.4 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas adalah suatu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Pengujian reliabilitas 

dilakukan menggunakan bantuan program SPSS, dengan cara menghitung item to 

total correlation masing-masing indikator dan koefisien Cronbach’s alpha dari 

masing-masing indikator. Aturan umum yang sering dipakai Cronbach’s alpha ≥ 

0,60 sudah mencerminkan yang reliable. (Imam Ghozali, 2011) 

 Rumus uji Alpha Cronbach adalah sebagai berikut: 

  (
 

   
)(

  
  ∑  

 

  
 

) 

 Keterangan: 

 a = Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach 

 K = Jumlah item pertanyaan yang diuji 

 ∑  
  = Jumlah varians skor item 

   
  = Varians skor-skor tes ( seluruhitemK) 

 Pada penerapannya, perhitungan dilakukan dengan menggunakan bantuan 

software SPSS. 

Berikut perhitungan Cronbach’s Alpha: 

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel X 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.921 18 

 

 Koefisien Cronbach’s Alpha variabel X adalah 0.921 atau lebih dari 0.6 

sehingga memiliki tingkat reliabilitas yang memadai. 

 

 

Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.913 15 

 

Koefisien Cronbach’s Alpha variabel X adalah 0.913 atau lebih dari 0.6 

sehingga memiliki tingkat reliabilitas yang memadai. 

 

3.6.5 Rancangan Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Jika:  H0 = Implementasi sistem informasi akuntansi persediaan tidak 

memiliki hubungan yang kuat dengan efektivitas 

pengendalian persediaan. 

 Ha = Implementasi sistem informasi akuntansi persediaan 

memiliki hubungan yang kuat dengan efektivitas 

pengendalian persediaan. 

Maka : 
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 H0 : r < 0, artinya implementasi sistem informasi akuntansi 

persediaan tidak memiliki hubungan dengan efektivitas 

pengendalian persediaan. 

 Ha : r ≥ 0, artinya implementasi sistem informasi akuntansi 

persediaan memiliki hubungan dengan efektivitas 

pengendalian persediaan. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Uji Korelasi Ranking Spearman 

 Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan 

menganalisa data yang telah terkumpul.Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan analisa kuantitatif, dimana merupakan suatu bentuk analisis yang 

diperuntukkan bagi data yang besar dan dapat dikelompokkan ke dalam kategori-

kategori yang berwujud angka-angka. 

Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi Spearman 

Rankdengan menggunakan software SPSS dalam perhitungannya. 

 Rumus yang digunakan: 

      
 ∑  

 

     
 

Keterangan: 

    = Koefisien korelasi Spearman 

 d = Selisih ranking X dan Y 

 N = Jumlah sampel 

 Jika ada skor yang sama dalam jumlah yang relatif besar, maka digunakan 

rumus: 
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∑    ∑    ∑  

  √∑    ∑  
 

 Dimana,  ∑   
    

  
 ∑   

∑   
    

  
 ∑   

 Adapun aturan dalam mengambil keputusan sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Aturan Pengambilan Keputusan 

Parameter Nilai Interpretasi 

r  hitung dan r tabel. 

Adapun r tabel dapat 

dilihat pada tabel uji rank 

Spearman yang memuat r 

tabel pada berbagai 

tingkat N 

 

r hitung ≥ r tabel 

 

H0 ditolak 

 

r hitung <r tabel 

 

H0 diterima 

Kekuatan korelasi r 

hitung 

0.000 – 0.199 Sangat lemah 

0.200 – 0.399 Lemah 

0.400 – 0.599 Sedang 

0.600 – 0.799 Kuat 

0.800 – 1.000 Sangat kuat 

Arah korelasi r hitung + (positif) Searah, semakin besar nilai 

xi semakin besar pula nilai 

yi 

- (negatif) Berlawanan arah, semakin 

besar nilai xi semakin kecil 

nilai yi dan sebaliknya 

(Sujoko Efferin, 2008:264) 

 Untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dalam persentase, digunakan rumus berikut: 
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Keterangan: 

    = Koefisien determinasi 

   
  = Koefisien korelasi Spearman 

 Hasilnya merupakan besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, 

sementara itu sisanya merupakan faktor-faktor lain. 


