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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

3.1.1 Gambaran Umum  

Bengkel Harmoni Kudus adalah sebuah usaha perseorangan yang 

bergerak dibidang dagang dan jasa otomotif atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan “bengkel”.Untuk kegiatan perdagangannya, Bengkel 

Harmoni Kudus ini melakukan kegiatan dagang dengan menjual spare 

parts dan oli. 

Objek dalam penelitian ini adalah usaha perseorangan yang 

bergerak dibidang dagang dan jasa khususnya dalam bidang otomotif 

motor, dengan nama usaha yaitu Bengkel Harmoni Kudus yang beralamat 

di Veteran 24 Kudus. Dan untuk kegiatan jasa Harmoni Kudus lebih ke 

arah service.Dan untuk kegiatan lainnya seperti dagang, Harmoni Kudus 

melakukanpenggantian spare part atau pun lainnya yang berkenaan dengan 

service motor di Harmoni Kudus. 

Selama ini, Bengkel Harmoni Kudus melakukan kerjasama dengan 

orang orang dalam AHM Honda dan relasi yang baik dengan orang 

luar.Dengan demikian Bengkel Harmoni Kudus tidak hanya 

mengandalkan konsumen yang belum tentu melakukan service setiap hari, 
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minggu ataupun bulannya.Dengan demikian Harmoni Kudus dapat 

pemasukan yang lumayan. 

Selain melakukan kerjasama dengan AHM Honda dan orang luar, 

untuk menambah konsumennya, Bengkel Harmoni Kudus juga merekrut 

pegawai (montir) baru yang sebisa mungkin memiliki background STM 

lulusan teknik mesin. Dengan demikian mereka yang mendapatkan 

pendidikan tentang otomatif diharapkan lebih update, tangkas, dan dapat 

menguasai mesin dengan lebih baik. Namun pemilik dari Bengkel 

Harmoni Kudus ini juga tidak begitu saja mengeluarkan pegawai (montir) 

yang lama, karena bagaimanapun juga pengalaman juga dibutuhkan dalam 

dunia otomotif ini. Sehingga dengan demikian akan ada balance dalam 

melaksanaan pekerjaan. 

Kegiatan operasional Bengkel Harmoni, masih belum dapat 

mengolah informasi yang dibutuhkan secara cepat juga akurat.Hal ini 

disebabkan oleh, segala aktivitas pencatatan masih secara manual, belum 

tekomputerisasi atau minim pengawasan.Dan juga belum ada tenaga 

pembantu seperti admin, jadi pemilik masih belum dapat mengakses 

segala informasi yang dibutuhkan secara cepat karena untuk membuat 

faktur juga melakukan pencatatan sederhana saja masih dilakukan oleh 

pemilik sendiri.Sedangkan untuk job descriptionmontir masih belum jelas, 

karena owner hanya sekedar memberi tahu apa yang harus dilakukan, 

melakukan servis apa tidak pada saat ada pelanggan. Dan apabila terjadi 

servis, montir masih seperti menunggu perintah dari owner, lebih tepatnya 
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tidak tanggap atau spontan.Ini juga menghambat karena ketika ramai 

owner menjadi bingung, yang mana yang didahulukan, dan yang mana 

yang sudah dilayani.Karena itu, ingin dilakukannya komputerisasi yang 

lebih memudahkan pencatatan nantinya. 

3.1.2 Struktur Organisasi  

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan dengan tiap 

bagan serta posisi yang ada pada suatu perusahaan dalam menjalankan 

tugasnya untuk mencapai tujan yang ditetapkan dan juga yang diinginkan 

dalam suatu perusahaan. 

Struktur organisasi Bengkel Harmoni Kudus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 struktur organiasasi Bengkel Harmoni Kudus 

 

Deskripsi tugas (Job Description) adalah rincian yang 

mendeskripsikan posisi, tanggung jawab, wewenang, fungsi serta tugas 

Owner 

Service Penjualan 

Admin Mekanik 
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yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Deskripsi tugas ini 

diperlukandan dibuat agar masing-masing orang mengertiakan tugas dan 

tanggung jawabnya sendiri sendiri. dan deskripsi tugas pada Bengkel 

Harmoni Kudus sebagai berikut:  

1. Pemilik  

a. Memiliki kuasajuga pengambil keputusan sepenuhnya atas kegiatan 

yang terjadi di bengkel. 

b. Bertanggung Jawab penuh terhadap semua kegiatan yang 

berhubungan. 

c. Mengontrol seluruh pekerjaan pegawainya.  

2. Mekanik  

 Mengecek serta menservice sepeda motor pelanggan, yang 

bermasalah. 

3. Admin   

Menerima juga melayani pelanggan, serta mencatat seluruh 

transaksi penjualan maupun pelayanan service, dan juga membuat 

laporan pemasukan harian dan laporan jasa service harian serta 

pembelian barang. 
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3.1.3 Sistem yang berjalan saat ini 

 

Sistem yang berjalan Saat Ini  
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Gambar 3.2 flowchart mekanik 
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Admin service motor

Gambar 3.3  flowchart admin service motor 
 



 
23 

 

Sistem flowchart pembelian barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4  flowchart pembelian barang 
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3.2 Jenis dan Sumber Data  

3.2.1 Jenis Data  

Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dengan 

caralangsung dan pada umumnya data kualitatif berbentuk informasi 

ataupun hanya keterangan. Data kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah gambaran umum Bengkel Harmoni Kudus dan 

alur kegiatan operasional service motor. 

3.2.2 Sumber Data  

a. Data Primer  

Data primer adalah sumber data yang didapatkan 

secara langsung dari sumbernya, dan diperoleh dari hasil 

wawancara dan observasi.Data primer yang diambil dalam 

penelitian ini berasal dari pihak internal dan data yang 

didapat adalah struktur organisasi, mengenai sistem 

informasi akuntansi manual yang ada di Bengkel Harmoni 

Kudus serta alur kegiatan operasionalnya. 

b. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara 

tidak langsung atau melalui media perantara, dan diperoleh 

hasil pencatatan. Data sekunder yang diperoleh dalam 



 
25 

 

penelitian  ini  adalah  catatan  transaksi  dan  dokumen- 

dokumen transaksi. 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Metode wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara bertanya secara langsung ataupun secara lisan kepada subjek 

penelitian (Supomo,1999). Dalam penelitian ini, metode wawancara 

dilakukan dengan pemilik dari Bengkel Harmoni Kudus 

2. Metode observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan datanya 

dilakukan secara langsung dan tidak hanya mengukur sikap tapi 

juga merekam bebagai fenomena secara langsung seperti situasi dan 

kondisi dalam suatu objek yang sedang diteliti (Riduwan,2004). Dan 

dalam penelitian ini, metode observasinya adalah Bengkel Harmoni 

Kudus. 

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan cara, segala catatan atau 

arsip yang didapat dari objek yang sedang diteliti (Sugiono, 2005). 

Penelitian pada Bengkel Harmoni Kudus dengan medokumentasi 

catatan transaksi dan nota nota transaksiHarmoni Kudus. 
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3.4 Metode Analisis Data  

1.  Tahap Identifikasi Masalah  

Tahapan awal, yang mengidentifikasi masalah yang biasanya 

terjadi dalam suatu organisasi ataupun entitas. 

2.  Tahap Analisis Masalah 

Tahapan ini merupakan tahapan setelah identifikasi masalah. 

Setelah mengetahuimasalahapa saja yang terjadi dalam organisasi, 

maka setelah itu akandilakukannya analisis terhadap masalah 

tersebut, sehingga didapat dicari solusinya. 

3.  Kebutuhan Sistem 

Dalam penelitian yang diteliti ini yang dibutuhkan adalah 

kebutuhan fungsional, yang berarti kebutuhan pokok yang harus ada 

dan dipenuhi dalam sistem informasi agar sistem dapat berjalan 

dengan baik. 

4. Tahap Desain  

1. Desain data  

Tahapan ini mengatur tentang penyimpanan database 

pada program sehingga database dapat tersusun dengan baik 

dari relation maupun peletakannya.Desain data ini dirancang 

dengan menggunakan RAD nantinya. 
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2. Desain proses  

Desain proses merupakan desain yang 

memperlihatkan data masukan dan data keluaran dalam 

sebuah sistem, sehingga data masukan ditangkap dan 

diproses sehingga menjadi data keluaran yang berupa 

informasi.  

3. Desain interface  

Interface dapat menjadi penghubungan antara sistem 

dengan user, terdapat dua desain interface untuk input data 

dan desain inteface untuk menampilkan output. Desain 

interface dalam penelitian ini dengan menggunakan 

microsoft visual basic.  




