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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Bengkel Fernando Motor didirikan pada tahun 2011 yang berlokasi di jalan 

Tambak Mas Raya B 125, Tanah Mas, Semarang, Jawa Tengah. Bengkel 

Fernando motor ini ditangani oleh Bpk. Nyoman Tresnadi selaku pemilik usaha 

serta dibantu oleh pegawainya yang berjumlah 3 orang sebagai teknisi kendaraan 

atau mekanik. Bengkel Fernando bergerak di bidang usaha dagang dan jasa. 

Untuk usaha dagangnya sendiri Bengkel Fernando Motor memperjualbelikan 

berbagai macam sparepart motor yang dibutuhkan untuk keperluan konsumen 

serta untuk menunjang usaha Jasa Bengkel. Untuk Usaha Jasanya Bengkel 

Fernando Motor memberikan pelayanan service kendaraan dari yang service 

ringan (tune up) sampai dengan service berat (belah mesin). Dalam memasok 

barang dagangannya, Bengkel Fernando Motor memiliki beberapa pemasok yaitu 

Aneka Sakti Motor, PT Pulau Mas, PT Jateng Top Semarang, PT Mulya Mandiri 

Sakti, PT Harpindo Jaya, CV Maju Bersama Mitra, PT S.P.C, Budi PCA,J. 
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3.2 Sumber dan Jenis Data 

3.2.1 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dan 

diberikan kepada peneliti data (Sugiyono, 2008:137).Peneliti memperoleh data 

primer dengan cara mewawancarai secara langsung dengan pemilik Bengkel 

Fernando Motor. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan 

mengumpulkan data melalui berbagai media perantara yang berkaitan dengan 

penelitian data (Sugiyono, 2008:137). Contohnya: data-data/ bukti-bukti kegiatan 

bisnis perusahaan. 

3.2.2 Jenis data 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka dan bilangan sehingga peneliti 

dapat mengukur dan mengolah data untuk memperoleh hasil yang akurat 

(Marzuki, 2001). Contohnya: Data jumlah stok barang, data harga barang, data 

transaksi penjualan dan pembelian. 

b. Data Kualitatif 

Data Kualitatif adalah data yang tidak berupa angka dan bilangan sehingga dalam 

meneliti data ini diperlukan pemahaman untuk dapat menilai kualitas data yang 
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diuji (Marzuki, 2001). Contoh: gambaran umum perusahaan, gambar struktur 

organisasi, data proses sistem transaksi pembelian dan sistem transaksi penjualan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara 

  Metode pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian untuk 

memperoleh data –data serta info yang dapat menunjang 

penelitian (Indrianto & Supomo, 1997). Dalam penelitian ini 

penulis mewawancarai pemilik Bengkel Fernando Motor.  

b. Metode Observasi 

  Metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan serta pengawasan secaramendalam terhadap objek 

yang diteliti (Indrianto & Supomo, 1997). Dalam penelitian ini 

penulis mengamati proses bisnis yang terjadi di Bengkel 

Fernando Motor. 

c. Metode Dokumentasi 

    Metode pengumpulan data melalui dokumen atau arsip 

yang digunakan sebagai bukti-bukti transaksi dan info-info 

mengenai perusahaan (Indrianto & Supomo, 1997). dalam 

penelitian ini penulis memperoleh nota penjualan dan 

pembelian serta memperoleh laporan pencatatan transaksi. 
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3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode Rapid 

Application Development. Metode ini merupakan metode 

strategi pengembangan sistem secara cepat, optimal, efisien 

serta terintegrasi untuk menyusun suatu sistem informasi yang 

berbasis teknologi melalui keterlibatan pengguna untuk 

merancang sebuah konsep rancangan yang nantinya digunakan 

untuk pembentukan sebuah prototype sistem informasi. 

Tahapan pengembangan sistem dengan metode Rapid 

Apllication Development: 

a) Tahap Investigasi Awal 

    Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian untuk dapat 

mengenali berbagai permasalahan yang ada pada sistem 

informasi manual yang diterapkan pada Bengkel Fernando 

Motor agar peneliti dapat menggambarkan dengan jelas kondisi 

permasalahan yang terjadi. 

b) Tahap Analisis Kebutuhan Sistem 

  Tahap ini dilakukan untuk menjabarkan serta 

memahami sistem informasi yang telah berjalan pada Bengkel 

Fernando Motor untuk selanjutnya dapat dirumuskan mengenai 

pemecahan masalah yang mungkin dapat diterapkan agar 
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nantinya sistem informasi yang baru dapat mencapai target 

yang diharapkan. 

c) Tahap Analisis Cost Benefit 

  Tahap ini peneliti mempertimbangkan tingkat biaya 

yang harus dikeluarkan agar dalam pembuatan perancangan 

sistem informasi yang baru ini dapat menghasilkan manfaat 

yang setara terhadap segala biaya yang harus dikeluarkan 

d) Tahap Design 

   Perancangan Database sistem akan menggunakan 

program MySQL sedangkan untuk tampilan prototypenya akan 

menggunakan program HTML. 

1. Pembuatan Interface  

  Interface merupakan tampilan utama sebagai 

penghubung program dengan pengguna yang dapat digunakan 

sebagai media input/output data. 

2. Pembuatan form 

  Setiap form memiliki property yang dapat diatur sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing pengguna sistem. 

3. Pembuatan Kode 

 Proses pengkodingan bertujuan untuk mengaktifkan 

fungsi-fungsi tombol menu yang terdapat pada layar interface 
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agar software dapat berjalan baik sesuai dengan yang 

diharapkan. 

4. Pembuatan Database 

 Database merupakan media menyimpan data yang 

saling terintegrasi yang nantinya digunakan untuk 

penyimpanan data-data input, proses, sampai dengan output. 

5. Debugging 

   Debugging adalah Pengecekan kesalahan yang muncul 

saat prototype dijalankan. Setelah ditemukan debugging, 

kemudian dilakukan pembenahan agar sistem informasi pada 

saat dijalankan akan sesuai dengan harapan pengguna sistem. 

6. Kompilasi Project 

  Merupakan Fase pengubahan tipe file. Dari project 

yang dibuat akan diubah menjadi file.exe sehingga dapat 

menghasilkan software yang terpisah. 

e) Tahap Implementasi 

   Pada tahap ini merupakan tahap penerapan sistem 

informasi berbasis teknologi pada Bengkel Fernando Motor. 

Dalam Penerapannya dibutuhkan pelatihan terhadap pengguna 

sistem agar dapat mengoperasikan software sistem informasi 

ini secara optimal untuk dapat memenuhi kebutuhan serta 
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menggantikan proses sistem secara manual pada Bengkel 

Fernando Motor. 

 

3.5 Gambaran Umum Perusahaan dan Sistem Akuntansi yang berlaku di 

Bengkel Fernando 

3.5.1 Gambaran Umum Perusahaan Bengkel Fernando Motor 

Bengkel Fernando bergerak pada bidang usaha dagang dan jasa. Untuk usaha 

dagangnya sendiri Bengkel Fernando Motor memperjualbelikan berbagai macam 

sparepart motor yang dibutuhkan untuk keperluan konsumen serta untuk menunjang 

usaha Jasa Bengkel. Sparepart Motor yang dimaksud antara lain oli, busi, stang, gear 

set, seal, ban dalam, ban luar, lampu, hand rem, foot step, aksesoris motor, kampas 

rem, kampas kopling, knalpot, karburator, kabel rem, kabel kopling, aki basah, aki 

kering dan berbagai jenis sparepart lainnya. Untuk Usaha Jasanya Bengkel Fernando 

Motor memberikan pelayanan service kendaraan dari yang service ringan (tune up) 

sampai dengan service berat (belah mesin) harga diperkirakan sesuai kesulitan 

perbaikan yang dikerjakan oleh mekanik. Perancangan aliran sistem informasi yang 

ada pada Bengkel ini juga masih berupa prosedur manual yang masih mengandalkan 

pencatatan di atas kertas dengan tenaga manusia. Bengkel Fernando Motor ini 

memiliki pegawai yang berjumlah 3 orang sebagai teknisi kendaraan. Dalam proses 

bisnisnya bengkel ini masih terdapat banyak kekurangan pada sistem informasi yang 

selama ini diterapkan. Salah satu kekurangannya adalah Pak Nyoman sebagai owner 

merangkap banyak jabatan yaitu menangani segala bagian pencatatan transaksi dari 
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penjualan, pembelian, pembukuan sederhana (pengeluaran dan pemasukan),serta 

penataan sparepart sehingga dengan kata lain owner sebagian besar mengatasi untuk 

beberapa bagian pada sistem informasi sehingga beresiko tinggi untuk terjadinya 

kesalahan dan kecurangan pada kegiatan usaha Bengkel Fernando Motor. 

Dalam Pengelolaan bengkelnya, segala bentuk pencatatan informasi maupun 

transaksi yang dilakukan Bengkel ditangani semua secara manual oleh pemilik 

dengan melakukan pencatatan menggunakan alat tulis dan kertas yang diperlukan 

sebagai bukti transaksi. Sistem upah gaji untuk karyawan diberikan per harinya 

berdasarkan presentase pembagian hasil 30% untuk pemilik dan 70% untuk mekanik 

yang dihitung dari jumlah total biaya servis kendaraan yang diperoleh oleh tiap 

mekanik kemudian diproporsikan sesuai presentase pembagian hasil yang hasilnya 

tersebut dijadikan pendapatan yang diperoleh mekanik tiap harinya. Penyimpanan 

berkas – berkas yang berisi informasi penting juga dilakukan secara manual dengan 

mengandalkan lemari sederhana sebagai media penyimpanannya sehingga resiko 

akan kerusakan dokumen pun tinggi. Pencatatan yang dilakukan secara manual 

disebabkan karena kurangnya pemahaman akan sistem informasi berbasis teknologi. 

Dalam mekanisme kerjanya juga masih banyak ditemukan kelemahan sehingga 

diperlukan pengembangan dalam sistem informasi agar Bengkel Fernando Motor 

untuk dapat mengeleminasi kelemahan yang ada. 
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3.5.2 Sistem Akuntansi yang Berlaku di Bengkel Fernando 

3.5.2.1 Sistem Pembelian 

Sistem pembelian pada Bengkel Fernando Motor dilakukan secara kredit 

maupun tunai. Pembelian sparepart pada Bengkel Fernando Motor dilakukan pada 

saat persediaan sparepart sudah mendekati batas minimum. Sistem pembelian pada 

Bengkel Fernando Motor berawal dari kegiatan pemesanan kepada supplier. Setelah 

itu supplier yang telah menerima pesanan, melakukan pengiriman sparepart ke 

Bengkel Fernando dan disertai pengiriman  tagihan ke Bengkel Fernando. Setelah itu 

Bengkel Fernando akan melakukan pengecekan barang pemesanan apakah barang 

sesuai dengan pemesanan atau tidak, melakukan pelunasan kepada pemasok yang 

bersangkutan dengan cara tunai atau kredit, jika tunai langsung melakukan pelunasan 

sedangkan jika kredit akan dilunasi ketika jatuh tempo pelunasan, dan pembelian 

secara kredit maupun tunai akan menerima nota pembayaran atas pelunasan 

pembelian barang. Lalu melakukan pencatatan transaksi pembelian. 
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Gambar 3. 1 Flowchart Sistem Pembelian 
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3.5.2.2 Sistem Penjualan 

Sistem Penjualan Bengkel Fernando Motor dilakukan secara tunai. Kegiatan 

transaksi dilakukan secara langsung di Bengkel Fernando Motor. Sistem Penjualan 

berawal dari penerimaan pemesanan dari pelanggan berupa permintaan barang dan 

jasa. Kemudian untuk barang yang dipesan dilakukan pengecekan barang terhadap 

stock barang untuk mengetahui apakah barang yang dipesan pelanggan dimiliki oleh 

bengkel Fernando Motor atau tidak kemudian dikonfirmasikan kepada pelanggan. 

Untuk Jasanya akan dicek dulu oleh mekanik yang nantinya akan dikonfirmasikan ke 

pelanggan untuk jasa perbaikannya menghabiskan biaya apa saja. Kemudian jika 

pelanggan menyepakatinya akan dilakukan jasa penyervisan. Kemudian membuat 

nota rangkap 3 yaitu untuk diserahkan pelanggan, untuk pencatatan perincian 

pendapatan, dan arsip sementara yang diurutkan menurut nomor Faktur. Kemudian 

menerima pendapatan atas penjualan secara tunai. Lalu melakukan pencatatan 

transaksi penjualan. 
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Gambar 3. 2 Flowchart Sistem Penjualan 

 

 

 

 

 

 


