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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada Toko Dapur Hias yang beralamat di Jl. 

Seteran Dalam No.3, Semarang. Toko ini beroperasi kurang lebih sudah 3 tahun. 
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Seiring dengan berjalannya bisnis tersebut, Toko Dapur Hias mengalami kendala 

dan hambatan dalam sistem informasi akuntansi. Hal ini dapat dilihat dari laporan 

keuangan yang dihasilkan masih menggunakan sistem manual, pencatatan 

persediaan barang belum bisa dipertanggung jawabkan keakuratannya, menentukan 

harga jual pemesanan juga masih dilakukan secara manual karena tidak adanya 

pencatatan harga pokok produksi yang digunakan untuk pembuatan roti yang 

dipesan oleh pelanggan, serta lambatnya informasi yang didapatkan saat 

menentukan persediaan yang sudah habis maupun yang masih ada.  

 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

3.2.1  Sumber Data 

 Menurut sumber, data ada dua jenis yaitu data primer dan data 

sekunder (Cooper,1996) : 

 3.2.1.1 Data Primer 

   Menurut Marzuki (1983) : Data primer adalah data 

yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dicatat dan 

diamati pertama kalinya. Data ini diperoleh dari pengamatan secara 

langsung pada Toko Dapur Hias. 

  

3.2.1.2 Data Sekunder 

   Menurut Marzuki (1983) : Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media – media 

perantara berupa bukti, catatan, maupun laporan. Data – data ini 
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diperoleh dari pencatatan penjualan dan nota – nota pembelian dari 

Toko Dapur Hias 

3.2.2 jenis Data 

Berdasarkan jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu : 

 3.2.2.1 Data Kualitatif 

    Data kualitatif merupakan data yang bukan angka 

maupun bilangan tetapi berupa informasi ataupun keterangan. Data 

ini didapatakan dari prosedur pembelian dan penjualan. 

 

 3.2.2.2 Data Kuantitatif 

    Data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur 

ataupun dihitung, dapat berupa bilangan maupun angka. Data ini 

didapatkan dari data penjualan, data pembelian dan data persediaan 

barang.  

 

 

3.3 Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data 

dengan cara pengamatan secara langsung pada objek 

penelitian. Penulis melakukan pengamatan secara langsung 
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pada proses pembelian maupun penjualan pada Toko Dapur 

Hias. 

2. Waawancara 

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa 

pertanyaan kepada subjek penelitian. Penulis mengajukan 

beberapa pertanyaan secara langsung kepada pengelola Toko 

Dapur Hias. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan melihat arsip – arsip maupun catatan 

– catatan yang dimiliki oleh perusahaan. Penulis melihat 

beberapa nota – nota penjualan maupun pembelian yang ada 

di Toko Dapur Hias. 

 

 

3.4 Struktur Organisasi 

Gambar 3.1 
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3.4.1 Deskripsi Jabatan  

Setiap karyawan yang berkerja di Toko Dapur Hias memiliki 

keewajiban dan tanggung jawabnya masing – masing. Berikut ini adalah 

uraian job descriptionsnya : 

 Pemilik : Pada Toko Dapur Hias pemilik hanya mengecek 

nota – nota pembelian, penjualan dan pemesanan roti. 

 Asisten dan Pengelola : Pada Toko Dapur Hias Asisten dan 

Pengelola berperan sangat penting, karena mulai dari 

melakukan proses penjualan, pembelian, menerima pesanan, 

melakukan perhitungan keuangan serta mengawasi setiap 

kegiatan operasional yang ada di Toko tersebut merupakan 

tugas dari Asisten dan Pengelola. 

 Gudang : Pada Toko Dapur Hias bagian gudang bertugas 

melakukan pengecekan persediaan yang sudah habis maupun 

yang masih ada di Toko Dapur Hias. 

 Baker : Pada Toko Dapur Hias tugas Baker adalah untuk 

membuat roti sesuai dengan pesanan yang dingin oleh 

pelanggan. 

3.5 Metode Analisa Data 

Rapid Application Development atau RAD merupakan metode yang 

digunakan dalam menganalisis data. Metode ini sangat menerapkan dan 

mengutamakan keakuratan, kecepatan dan ketepatan dalam strategi 
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pengembangan sistemnya. Sehingga dengan menerapkan metode RAD 

pengguna (user) akan lebih efektif dan dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai 

dan diharapkan. 

Dengan dirancangnya prototype (suatu model) diharapkan akan 

memberikan pengguna kemudahan dan kecepatan serta keakukratan dalam 

pencatatan, pengolahan data penjualan dan pembelian serta persediaan barang 

secara cepat, tepat dan akurat. 

Tahap – tahap yang perlu dilakuakan dalam metode RAD adalah : 

1. Tahap Investigasi Awal 

Merupakan tahapan paling awal yang dilakukan untuk 

mengindentifikasi masalah apa yang ada di perusahaan dan sistem apa yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. 

 

2. Tahap Analisis Kebutuhan Sistem 

Merupakan tahapan untuk menganalisis sistem apa yang dibutuhkan 

oleh perusahaan serta mengidentifikasi informasi dari data – data yang 

diperoleh dari perusahaan untuk menentukan masukan (input) data, proses 

yang dilakuakan dan keluaran (output) data yang dihasilkan. 

3. Tahap Analisis Cost Benefit 

Merupakan tahapan untuk menganalisis berapa besar biaya yang 

dikeluarkan serta berapa besar hasil yang diperoleh dari sisetm yang 

berbasis komputer. 

4. Tahap Pembuatan Database dan Prototype 
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Merupakan tahapan terakhir yaitu membuat database yang 

dilakukan dengan mendesain dan merancang prototype tampilan sistem yang 

dikembangkan dengan sistem yang berbasis komputer yang akan dapat 

implementasikan pada proses usaha pada perusahaan. Pembuatan database 

dengan menggunakan MySQL dengan PHPMyAdmin yang digunakan untuk 

mengakses database serta perancangan prototype menggunakan PHP.    

3.6 Gambaran Umum Sistem yang sedang Berjalan di Toko Dapur Hias 

3.6.1 Pembelian 

i. Bagian gudang akan melakukan pengecekan stok barang yang masih 

ada maupun yang sudah habis pada Toko Dapur Hias kemudian 

membuat list stock yang sudah habis. 

ii. Bagian gudang akan memberikan list stock barang yang habis 

kepada asisten toko dan asisten toko akan memesan barang via 

telephone pada supplier. 

iii. Setelah bagian supplier menerima pesenan barang, kemudian 

supplier akan menyiapkan barang yang dipesan oleh toko Dapur 

Hias dengan membuat nota pembelian rangkap tiga yaitu untuk 

supplier, pemilik dan arsip toko. 

iv. Setelah barang siap, bagian gudang akan mengambil barang pesanan 

dan nota pembelian kemudian melakukan pembayaran tunai. 

v. Bagian gudang akan mengecek dan menata barang yang datang. 

vi. Asisten toko kemudian melakukan pencatatan pembelian. 
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Diagram di bawah ini merupakan diagram alir dari proses pembelian yang terjadi 

di Toko Dapur Hias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowchart Pembelian: 

Gambar3.2 
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3.6.2 Penjualan 

i. Customer datang ke toko dan mengajukan permintaan barang. 

ii. Asisten toko akan menyiapakan barang sesuai pesanan dan mencatat 

penjualan serta membuat nota dengan nota penjualan rangkap tiga 

yaitu untuk customer, pemilik dan arsip toko. 

iii. Kemudian customer akan melakukan pembayaran. 

iv. Asisten toko akan menerima pembayaran dan meyerahkan barang 

dan nota penjualan. 

v. Customer akan menerima barang dan nota penjualan. 

Diagram di bawah ini merupakan diagram alir dari proses penjualan yang terjadi di 

Toko Dapur Hias. 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flowchart Penjualan Dagang:  

Gambar 3.3 
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3.6.3 Pesanan Roti 

i. Customer datang ke toko untuk melakukan pemesanan roti. 

ii. Asisten toko mencatat pesanan roti dan membuat nota pesanan 

rangkap tiga yaitu untuk customer, pemilik dan arsip toko. 

iii. Kemudian customer menerima nota pemesanan. 

iv. Asisten toko mencatat di dalam buku pesanan. 

v. Bagian baker akan membuat pesanan roti dan menghasilkan barang 

jadi berupa roti sesuai pesanan customer. 

vi. Setelah barang jadi customer menerima pesanan roti dan melakukan 

pembayaran. 

vii. Asisten toko menerima pembayaran dan melakukan pencatatan 

pembayaran. 

Diagram di bawah ini merupakan diagram alir dari proses penjualan yang terjadi di 

Toko Dapur Hias. 
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Flowchart Pesanan Roti: 

Gambar 3.4 
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3.6.4 Produksi 

i. Bagian baker menerima laporan pesanan roti dari asisten toko 

kemudian mulai mempersiapkan bahan dan alat untuk membuat roti. 

ii. Kemudian baker melakukan proses produksi sesuai dengan pesanan. 

iii. Setelah barang jadi kemudian asisten toko melakukan proses 

pengemasan. 

Diagram dibawah ini merupakan diagram alir dari bagian produksi yang terjadi  di 

Toko Dapur Hias. 

Flowchart Produksi : 

Gambar 3.5 
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