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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1 Objek Penelitian 

3.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

Bengkel Suryadi Motor adalah sebuah usaha bengkel yang 

bergerak dalam perdagangan dan jasa otomotif. Dalam kegiatan 

berdagangnya, Suryadi Motor menjual beberapa spare part, ban – ban, 

baik ban dalam maupun luar, dll. Untuk oli dan beberapa spare part 

bisa dijual secara retail. Kegiatan jasa pada Bengkel Suryadi Motor 

hanya pada penanganan mesin mobil yang bermasalah.  

Suryadi Motor berlokasi di Jatibaru-Bubulak no 34 Karawang, 

Jawa Barat. Untuk kegiatan jasanya lebih ke arah service mobil. Dan 

untuk kegiatan dagang sendiri adalah penjualan spare part ataupun 

yang berhubungan dengan memakai spare part dalam melakukan 

kegiatan servis. Dalam kegiatan operasionalnya, Suryadi Motor ini 

melayani penjualan secara retail dan wholesale. 

 Suryadi Motor melakukan kerjasama dengan perusahaan-

perusahaan swasta (seperti misalnya CV). Karena tidak bisa bila 

hanya mengandalkan konsumen yang datangnya tidak pasti. 

Suryadi motor ini juga belum dapat mengakses informasi dengan 

cepat dikarenakan cara operasional masih manual dan belum 

terkomputerisasi dengan baik. Sedangkan untuk job description 
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bagian montir masih belum jelas, owner harus memberi tahu apa yang 

dikerjakan montir dan montir biasanya tidak tanggap, mana bagian 

servis yang jangka pendek atau jangka panjang, seringkali yang 

jangka panjang seperti membongkar mesin didahulukan sampai hanya 

mengerjakan itu saja dan yang jangka pendek menjadi terlantar, 

padahal akan lebih menguntugkan apabila jangka pendek dikerjakan 

terlebih dahulu. 

 

3.1.2 Struktur Organisasi  
 
 

Struktur organisasi adalah suatu kelompokan dalam 

perusahaan, yang menunjukkan adanya pembagian kerja dan 

fungsinya secara berbeda – beda yang dikkordinasikan untuk 

mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. 

Struktur organisasi Suryadi Motor adalah sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Suryadi Motor 

 

 

  

Owner 

Admin 

Penjualan 

Mekanik 

Service 

Mobil 



16 
 

3.1.3 Sistem yang Berjalan Saat Ini  

 

Flowchart bagian service mobil kepala mekanik  
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Gambar 3.2  flowchart kepala mekanik 
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Admin service mobil

Gambar 3.3  flowchart admin service mobil 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini , ada tiga 

macam yaitu: 

1. Metode wawancara 

Mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada 

yang bersangkutan (Supomo,1999). Metode Wawancara ini dilakukan 

dengan mewawancarai pemilik dan admin dari Suryadi Motor.  

2. Metode observasi  

 
Merupakan teknik pengamatan secara langsung ditempat atau objek 

tersebut dan melihat secara dekat dan nyata kegiatan yang tengah 

dilakukan sebuah perusahaan. (Indriantoro,1999). Metode ini dilakukan 

dengan cara mengobservasi Suryadi motor secara langsung 

 
3. Dokumentasi  

 
Teknik yang dilakukan mengumpulkan semua catatan dan arsip yang 

didapat dari objek penelitian. (Sugiono, 2005). Objek penelitian ini 

sendiri adalah Suryadi Motor dan yang didokumentasi adalah catatan 

transaksi, neraca di Sutyadi motor dan banyak lainnya. 
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3.3 Metode Analisis Data  

 

a. Tahap Identifikasi Masalah  

 

Tahap penguasaan masalah dimana suatu objek dalam keadaan 

tertentu yang dapat dikenali sebagai suatu masalah. 

 

b. Tahap Analisis Masalah 

 

Tahap ini sangat berguna sebab untuk mengetahui kelebehihan 

dan kekurangan suatu masalah yang terjadi dientitas tertentu. 

 

c. Kebutuhan Sistem 

 

Memahami dengan benar – benar apa kebutuhan dari sistem 

yang baru dibuat dengan mengembangkan sebuah sistem yang 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh penggunanya. Kebutuhan 

ini diada dua , kebutuhan fungsional dan non – fungsional, yang 

fungsional merupakan pokok dari sistem, sedangkan non – fungsional 

adalah pelengkap dari kebutuhan fungsional tersebut. 

 

d. Tahap Desain 

Dalam pembuatan sistem desain dibagi dalam tiga kategori: 

 Desain data 

Tahap ini mengatur penyimpanan database pada program yang 

akan dibuat sehingga penghubung antar sistem dapat berjalan 

dengan baik. Pada tahap ini akan dibuat ERD (Entity Relationship 
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Diagram) yang secara grafis menunjukkan hubungan anta entitas 

dan keterkaitan antara satu entitas dengan entitas yang lain. 

 

 Desain Proses 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data dari input menjadi 

ouput berupa diagram alir data yang biasa disebut dengan DFD 

(Data Flow Diagram). Diagram alir ini digunakan sebagai 

gambaran sistem yang sedang digunakan dan berlangsung di 

sebuah perusahaan. DFD juga dapat memperbaiki, merencanakan 

serta membuat desain sistem informasi yang baru untuk 

perusahaan. 

 

 Desain Interface  

Tahap ini adalah tahap pengendalian sistem agar sistem dapat 

dikendalikan dengan baik oleh user. Pada tahap ini akan dibuat 

sistem desain tampilan awal program, baik input maupun output.  

  


