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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Untuk skripsi ini, penulis memilih PD. Anak Dunia yang beralamat 

di Jalan Raya Weleri 103, Weleri, Kendal, Jawa Tengah sebagai objek di 

dalam penelitian ini. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis Data  

Menurut Marzuki (2002), jenis data dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Data Kuantitatif 

Adalah data yang dapat diukur atau dihitung dengan angka-

angka yang pasti secara langsung. Penulis menggunakan data 

kuantitatif berupa data persediaan barang, penjualan, data 

pembelian. 

b. Data Kualitatif 

Adalah data yang bersifat tidak dapat langsung dinilai dengan 

angka, melainkan berupa informasi atau keterangan. Penulis 

menggunakan data kualitatif untuk mengetahui latar belakang 

dan berbagai permasalahan dalam PD. Anak Dunia.
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3.2.2. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber 

informasi yang dicari (Azwar, 2004). Pada pembuatan skripsi 

ini, penulis menggunakan data primer dengan bertanya 

langsung kepada pemilik PD. Anak Dunia untuk mengetahui 

berbagai informasi tentang usahanya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, 

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya 

(Azwar, 2004). Pada skripsi ini, penulis menggunakan data-

data pelanggan, pemesanan, persediaan dan catatan transaksi 

lainnya yang telah ada di PD. Anak Dunia sebagai data 

sekunder untuk melengkapi informasi tentang perusahaan.  

 

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Penulis menanyakan langsung perihal berbagai informasi di 

PD. Anak Dunia dengan melakukan wawancara terhadap 
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pemilik usaha. Cara ini efektif karena meminimalisasi 

terjadinya kesalahan informasi terkait PD. Anak Dunia. 

b. Observasi / Pengamatan 

Penulis juga melakukan pengamatan di PD. Anak Dunia. 

Transaksi apa saja yang ada, bagaimana proses pembuatan 

produk, dan bagaimana distribusi ke konsumen adalah beberapa 

hal yang diamati dari PD. Anak Dunia. 

 

3.3. Metode Analisis Data  

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan model RAD 

(Rapid Application Development). Berikut ini adalah beberapa tahapannya: 

a. Identifikasi Masalah 

Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah 

yang ada. Hal ini bertujuan agar sistem yang nantinya akan 

dibuat bisa tepat sasaran. 

b. Analisis Masalah 

Setelah menemukan permasalahan, maka dilakukanlah analisis. 

Hal ini bertujuan untuk mengurai berbagai faktor yang berperan 

dalam timbulnya permasalahan tersebut dan bagaimana 

penanganannya. 

c. Analisis Sistem yang Diperlukan 

Tahap ini mencoba memilah sistem seperti apa yang cocok 

untuk mengatasi permasalahan yang ada di perusahaan. Dengan 
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adanya pertimbangan dan perencanaan yang baik diharapkan 

sistem sesuai dengan kebutuhan yang ada. 

d. Desain Sistem 

Tahap selanjutnya adalah mendesain sistem tersebut sebagai 

langkah utama dari tahap-tahap sebelumnya. Tahap ini bisa 

meliputi Pembuatan Database, Pembuatan Interface, 

Pembuatan Code, Pembuatan Debugging, Pembuatan Project.  

 

3.4. Gambaran Umum PD. Anak Dunia 

PD. Anak Dunia adalah perusahaan home industry yang bergerak 

di dalam bidang pembuatan sirup. Usaha ini didirikan oleh Bapak Taufik 

Aries Gunarto pada tahun 1980. Lokasi PD. Anak Dunia sama dengan 

rumah pemilik yaitu di Jalan Raya Weleri nomor 103, Kendal, Jawa 

Tengah. Pada mulanya perusahaan ini hanya membuat sirup dalam skala 

kecil saja, namun seiring berjalannya waktu permintaan meningkat 

sehingga perusahaan mulai melebarkan jaringan penjualannya. Saat ini 

tercatat bahwa wilayah pemasaran tidak hanya di Kendal, tapi sampai 

Pekalongan, Batang, dan kota serta kabupaten sekitarnya. Tercatat bahwa 

masa keemasan perusahaan adalah mulai tahun 1983 sampai tahun 2004. 

Pada waktu itu jumlah karyawan mencapai sekitar 70 orang.  

Keadaan ekonomi Indonesia yang terus bergejolak mulai tahun 

1998 ternyata juga mempengaruhi perusahaan. Beberapa kali perusahaan 

mengalami fluktuasi keuangan yang berdampak pada produksi perusahaan. 



33 

 

 

Hal ini semakin dibebani oleh kualitas sumber daya manusia yang kurang 

cakap dan kurang mampu mengikuti perkembangan zaman. Faktor lain 

yang menghambat perusahaan kembali maju adalah semua pencatatan 

keuangan masih menggunakan cara manual (hanya menggunakan catatan 

kecil dan nota).  

Di zaman yang semakin modern ini tentu sudah saatnya diperlukan 

sistem akuntansi yang dapat membantu perusahaan dalam mengatasi 

permasalahan yang timbul. Hal ini menjadi cukup penting karena saat ini, 

PD. Anak Dunia hanya memiliki 10 karyawan saja yang merangkap di 

berbagai bidang dan harus mengurus pesanan lebih dari sekitar 130 

konsumen yang terdiri dari toko maupun eceran yang tersebar di beberapa 

daerah. Model produksi dari PD. Anak Dunia adalah rutin membuat 

produk untuk memenuhi kuota stock di gudang sehingga bisa langsung 

dikirim. Produksi sirup kira-kira dilakukan tiga hari sekali atau 

menyesuaikan situasi tergantung seberapa cepat stock di gudang 

berkurang. PD. Anak Dunia tidak hanya memproduksi satu jenis sirup 

saja, tetapi membuat empat varian, sehingga menambah kompleksitas 

transaksi keuangan yang ada di perusahaan. Terlihat bahwa risiko 

kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan cukup tinggi. 

Oleh karena beberapa hambatan tersebut, diharapkan dengan adanya 

sistem akuntansi yang akan dibuat nanti dapat membantu meringankan 

perusahaan dan meminimalisasi risiko keuangan yang timbul sehingga 
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dapat menghasilkan catatan akuntansi dan laporan keuangan yang benar 

sehingga berdampak pada peningkatan penjualan dan profit.  

 

3.4.1. Sistem Saat Ini dan Flowchart  

Sistem yang sekarang dipakai saat ini di perusahaan masih 

sederhana. Untuk bagian awal, dimulai dari order pembeli yang 

kemudian diteruskan ke bagian produksi sesuai jumlah pesanan. 

Setelah itu akan dicatat dalam buku catatan order. Langkah 

selanjutnya bagian produksi akan mengambil bahan baku dari 

persediaan yang ada untuk diolah. Ini juga dicatat dalam buku 

berapa jumlah yang dipakai untuk produksi. Setelah produk jadi 

lalu dikirim ke distributor atau langsung ke konsumen. Pengeluaran 

barang ini juga dicatat jumlahnya. Berikut adalah Sistem 

Operasional PD. Anak Dunia: 

Bagian Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perintah 

Produksi 

Melaksanakan 

produksi  

Barang Jadi  

Mulai 
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