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BAB III 

METODE PENELITIAN 

III.A.OBJEK DAN LOKASI PENELITIAN 

Toko kelontong Putra Jaya didirikan pada tahun 1990 oleh Bapak Mio 

Jiang dan saat ini toko tersebut diserahkan kepada anak perempuannya yang 

bernama Ibu Astrid. Toko kelontong Putra Jaya terletak di Jl. Brig jend 

Katamso no 40, Jebres, Surakarta. Toko kelontong Putra Jaya menjual 

bermacam-macam barang mulai dari keperluan sehari-hari seperti sabun, 

shampo, dan pasta gigi hingga alat-alat menjahit, makanan kemasan, dan 

masih banyak lagi. Toko kelontong Putra Jaya memiliki beberapa supplier 

yang memasok barang dagangannya yaitu Toko Mayora, Ria Snack, Toko 

Sami Manis, Toko Berhasil, dan Jumbo Grosir. 

III.B. SUMBER DAN JENIS DATA 

III.B.1.Sumber Data 

Menurut sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer  adalah informasi yang didapat dengan cara 

melakukan pencatatan dan pengamatan sumber data dengan cara 

langsung dari sumber tersebut. Data primer bisa kita miliki 

dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

pemilik toko kelontong Putra Jaya maupun observasi langsung 

ke lokasi objek. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis 

secara tidak langsung dapat melalui media perantara. Media 

perantara data sekunder antara lain laporan/arsip, catatan, dan 

bukti-bukti. 

III.B.2.Jenis Data 

Data dapat dibedakan menjadi dua menurut jenisnya, yaitu: 

a. Data Kuantitatif 

Kumpulan angka atau bilangan yang dapat diukur disebut 

data kuantitatif. Data pembelian, data jumlah persediaan barang, 

data penjualan, data jumlah pegawai, dan data harga barang 

merupakan beberapa contoh data kuantitatif. 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif berisi informasi yang tidak berbentuk 

bilangan atau angka tetapi berbentuk keterangan atau informasi. 

Informasi dari data kualitatif tersebut tidak bisa dihitung seperti 

data kuantitatif. Gambaran umum perusahaan, keterangan 

tentang arus penjualan, keterangan tentang arus pembelian, dan 

data arus persediaan merupakan beberapa contoh data kualitatif. 
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III.C.TEHNIK PENGUMPULAN DATA 

Berbagai cara yang dipakai oleh penulis dalam mengumpulkan data 

adalah:  

1. Wawancara  

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data 

yang dilakukan oleh penulis dengan cara meminta keterangan, 

pendapat, ataupun mengajukan pertanyaan lisan kepada subjek 

penelitian, dalam hal ini pemilik toko kelontong Putra Jaya, 

mengenai hal-hal yang akan diteliti. Penulis akan melakukan 

wawancara secara langsung terhadap pemilik toko kelontong 

Putra Jaya untuk mendapatkan data dalam penelitian ini. 

2. Observasi 

Metode observasi didefinisikan sebagai metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan dan pengawasan terhadap objek penelitian. Toko 

kelontong Putra Jaya menjadi objek dalam penelitian ini. 

3. Angket 

Angket / kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan secara tertulis kepada orang lain yang dijadikan 

responden untuk dijawabnya. 

 



34 
 

III.D. METODE ANALISIS DATA 

Metode Rapid Application Development akan digunakan oleh penulis 

dalam metode analisis data. Metode Rapid Application Development 

menggunakan prototype dalam melakukan pembuatan sistem dan analisis 

data sehingga dapat mengembangkan sistem secara cepat. 

Metode Rapid Application Developmentdibagi dalam beberapa 

tahapan dalam pengembangan sistemnya, yaitu: 

1. Tahap investigasi awal  

Tahap investigasi awal merupakan langkah awal dari 

sebuah penelitian. Pada tahap ini penulis akan mengidentifikasi 

masalah yang terjadi pada toko kelontong Putra Jaya agar dapat 

diperoleh solusi yang tepat dalam memecahkan temuan-temuan 

masalah yang ada. 

2. Tahap analisis kebutuhan 

Pada tahap ini tujuan sebuah peneilitan dibuat, yaitu 

perancangan pengembangan sebuah sistem baru hasil dari 

analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Hal tersebut  akan 

dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari 

sistem yang digunakan sebelumnya (sistem manual). Penulis 

akan melakukan analisis setiap kebutuhan-kebutuhan pada 

bagian input, proses, dan output pada tahap analisis kebutuhan 

ini. 
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3. Tahap analisis cost benefit 

Pertimbangan dana yang harus dibebankan oleh 

perusahaan dalam merancang sistem komputer baru yang akan 

digunakan dan pertimbangan apakah sistem tersebut akan 

berguna bagi perusahaan dilakukan pada tahap analisis cost 

benefit ini. 

4. Tahap design 

Tahap design ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu: 

a. Pembuatan interface 

Interface merupakan perantara program dengan 

pemakai (user) yang dapat digunakan sebagai media 

input bagi pemakai. Interface menampilkan tulisan dan 

pesan, serta terdapat form-form yang digunakan untuk 

tampilan program. 

b. Pembuatan form 

Form digunakan sebagai tempat untuk membuat 

gambaran sistem dan tempat penulisan kode-kode 

program. Setiap form memiliki property yang dapat 

diatur sesuai kebutuhan. 

c. Pembuatan kode 

Penulisan kode dilakukan agar program dapat 

berjalan. Perintah kode yang dibuat harus sesuai agar 

mendapatkan hasil akhir program yang sesuai dengan 



36 
 

yang dikehendaki. Dalam Microsoft Visual Basic.Net, 

kode pemrograman ditulis dengan bahasa basic. 

d. Proses debugging 

Saat prototype dijalankan maka akan ada 

kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul. Oleh 

karena itu dilakukan pengoreksian kesalahan-kesalahan 

tersebut, pengoreksian kesalahan yang dilakukan 

disebut dengan proses debugging. Agar program dapat 

bekerja dengan lebih baik maka akan dilakukan 

pengoreksian lanjutan. 

e. Pembuatan kompilasi project 

Pada tahap ini, program dari bentuk project 

menjadi file.exe, yaitu file yang dapat berdiri sendiri 

dan menjadi aplikasi mandiri, tidak memiliki 

ketergantungan dari file induknya. 

5. Tahap implementasi 

Tahap implementasi merupakan tahap terakhir yang 

memberikan hasil akhir project yang telah dibuat, berupa masa 

transisi dari sistem lama ke sistem yang baru, dimana toko 

kelontong Putra Jaya yang awalnya menggunakan sistem 

manual berubah menjadi menggunakan sistem yang 

terkomputerisasi. Project tersebut secara langsung akan 

diterapkan di perusahaan. Pelatihan user atau pengguna sistem 
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dibutuhkan dalam tahap ini dengan tujuan project yang telah 

dibuat dapat dioperasikan dengan maksimal dan dapat 

memenuhi kebutuhan toko kelontong Putra Jaya. 

III.E. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN SISTEM AKUNTANSI 

YANG BERLAKU DI TOKO KELONTONG PUTRA JAYA 

III.E.1.Gambaran Umum Perusahaan 

Toko kelontong Putra Jaya dibantu oleh dua orang karyawan dalam 

menjalankan bisnisnya. Karyawan-karyawan tersebut memiliki tugasnya 

masing-masing. Berikut merupakan nama karyawan-karyawan toko 

kelontong Putra Jaya dengan tugasnya masing-masing. 

Nama (Posisi) Tugas 

1. Suryani 1. Melayani pembeli yang datang untuk 

membeli barang. 

2. Mengecek persediaan barang apa 

yang akan habis. 

2. Yanto 1.   Mengatur barang persediaan yang 

berada di gudang. 

2.   Mengangkat barang yang akan 

diletakkan di toko dari gudang. 

 

Tabel III.1 Daftar Nama Karyawan dan Pembagian Tugasnya 
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III.E.2. Sistem Akuntansi yang Berlaku 

Pada saat ini toko kelontong Putra Jaya belum cukup dimanajemen 

dengan baik karena toko masih menggunakan pencatatan dengan sistem 

manual dan belum memiliki pencatatan yang baik dan rapi, selain itu toko 

kelontong Putra Jaya hanya memperkerjakan dua orang karyawan yang 

bertugas untuk mengambilkan barang dan melayani konsumen. Hal tersebut 

menyebabkan toko kelontong Putra Jaya hanya mempunyai pencatatan 

seadanya mengenai pembelian dan penjualan barang. Bahkan pemilik juga 

tidak dapat mengetahui secara pasti apakah toko kelontong Putra Jaya 

mendapat laba atau ternyata mengalami kerugian.  

Pemilik hanya menyimpan nota pembelian dan penjualan tetapi nota 

tersebut juga tidak digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Selain itu 

tidak adanya kontrol barang yang sudah mendekati masa kadaluarsa oleh 

pemilik maupun karyawan dapat menyebabkan kekecewaan konsumen dan 

memperburuk citra toko kelontong Putra Jaya. Stock opname hanya 

dilakukan oleh karyawan dalam jangka waktu tiga hari sekali. Sehingga 

cukup banyak konsumen yang datang membeli suatu barang tapi ternyata 

barang tersebut sudah habis. Pemilik juga tidak pernah melakukan 

pengecekan kesesuaian jumlah barang yang dibeli dan barang yang terjual. 

Sehingga pemilik tidak mengetahui barang tersebut habis terjual atau habis 

karena hilang dicuri oleh karyawannya. 
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1. Sistem Pembelian 

Pada sistem pembelian di toko kelontong Putra Jaya 

biasanya dapat dilakukan secara kredit dan tunai. Jika 

persediaan barang Toko Kelontong Putra Jaya dirasa sudah 

menipis maka akan dilakukan transaksi pembelian barang 

dagang. Sistem pembelian pada toko kelontong Putra Jaya 

diawali dengan memesan barang dagang kepada supplier. 

Setelah supplier mengetahui barang dagang yang dipesan, 

supplier mempersiapkan barang dagang tersebut dan barang 

dagang dikirim untuk toko kelontong Putra Jaya. Setelah barang 

dagang sampai di toko kelontong Putra Jaya, toko Kelontong 

Putra Jaya melunasi atau membayar kepada supplier yang 

mengirim barang dagang tersebut. Setelah toko Kelontong Putra 

Jaya menyelesaikan pembelian maka toko kelontong Putra Jaya 

mendapat nota dari supplier tetapi toko kelontong Putra Jaya 

tidak melakukan pencatatan atau membuat rekapan dari 

transaksi tersebut. 
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Sistem pembelian pada toko kelontong Putra Jaya dapat 

digambarkan pada flowchart berikut: 

Toko Kelontong Putra Jaya Supplier 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1. Flowchart Sistem Pembelian Toko Kelontong Putra Jaya 
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2. Sistem Penjualan 

Pada sistem penjualan di toko kelontong Putra Jaya 

biasanya dilakukan secara tunai. Transaksi penjualan terjadi 

ketika karyawan toko menerima pesanan dari konsumen, setelah 

itu karyawan toko mencarikan barang yang dipesan lalu 

menyerahkan barang yang sudah dipesan tersebut kepada 

konsumen. Lalu konsumen menyerahkan uang kepada karyawan 

dan karyawan tersebut membuat nota untuk konsumen tetapi 

tidak melakukan rekapan transaksi yang terjadi. 
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Sistem penjualan pada toko kelontong Putra Jaya dapat 

digambarkan pada flowchart berikut: 

          Gambar III.2. Flowchart Sistem Penjualan Toko Kelontong Putra Jaya 

TokoKelontong Putra Jaya Konsumen 
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