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3.1 Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian di 

Perusahaan Magenta yang terletak di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa 

Tengah. 

3.2 Sumber Data  

  Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Sumber data primer yang diperoleh menggunakan metode 

wawancara. Data yang diperoleh dari wawancara antara lain, latar 

belakang perusahaan, jenis usaha perusahaan, proses aliran 

keuangan yang terjadi di dalam perusahaan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah interpletasi dari data primer dan 

merupakan data yang secara tidak langsung melalui media 

perantara. Data yang digunakan yaitu menggunakan catatan 

transaksi dan laporan berupa kwitansi pembelian dan penjualan. 
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3.3 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah jenis kualitatif dan jenis 

kuantitatif: 

a. Jenis Kualitatif 

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam buku Moleong 

(2004:3) mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Miles and 

Huberman (1994) dalam Sukidin (2002:2) metode kualitatif 

berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam 

individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam 

kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

b. Jenis Kuantitatif 

Kasiram (2008: 149) dalam bukunya Metodologi Penelitian 

Kualitatif dan Kuantitatif, mendifinisikan penelitian kuantitatif 

adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan 

data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai 

apa yang ingin diketahui. Metode kuantitatif disebut juga metode 

tradisional, positivistik, ilmiah dan metode discovery. Metode 

kuantitatif di sebut juga metode tradisional, karena metode ini 

sudah cukup lama digunakan jadi sudah mentradisi sebagai metode 

untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik 
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karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini disebut 

sebagai metode ilmiah (scientific) karena metode ini telah 

memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, empiris, obyektif, 

terukur, rasional dan sistematis. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan data 

Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti memakai beberapa cara 

yaitu: 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya 

atau pewawancara dengan si penjawab atau responden 

dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

(panduan wawancara). Dalam metode ini peneliti 

melakukan wawancara ke pemilih perusahaan rosok 

PT.Magenta 

b. Teknik Observasi 

Patton (1990: 201 dalam Poerwandari, 1998: 63) 

menegaskan observasi merupakan metode pengumpulan 

data esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan 

pendekatan kualitatif. Agar memberikan data yang akurat 

dan bermanfaat, observasi sebagai metode ilmiah harus 
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dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan 

yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang 

teliti dan lengkap. Pada metode observasi ini peneliti 

melakukan pengamatan pada perusahaan rosok PT.Magenta 

c. Teknik Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang 

dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada 

tahap ini peneliti melihat-lihat berbagai bentuk kwitansi 

pembelian maupun penjualan perusahaan. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode Rapid 

Application System (RAD). Metode ini merupakan strategi pengembangan 

sistem yang memprioritaskan pada kecepatan maupun keakuratan sistem 
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yang diciptakan melalui suatu model (prototype) sistem tersebut yang 

dapat memenuhi kebutuhan user. 

Prototype yang digambarkan diharapkan dapat memberikan 

kecepatan, kemudahan, maupun kelengkapan dalam pencatatan, 

pengolahan data di Perusahaan rosok PT.Magenta dengan efektif dan 

efisien. 

3.6 Sistem Akuntansi Perusahaan Rosok Magenta 

a. Gambaran Umum Perusahaan 

Objek yang diteliti adalah sebuah perusaahaan yang 

bergerak di bidang daur ulang barang rosok yang bernaung 

pada perusahaan PT.Magenta yang terletak di Ungaran, 

Kabupaten Semarang. Perusahaan yang bergerak pada daur 

ulang barang rosok ini mempunyai 11 karyawan yang 

mempunyai tugas masing-masing. Sistem informasi maupun 

keuangan perusahaan seluruhnya masih manual dengan 

menggunakan alat tulis dan buku. Terdapat beberapa transaksi 

keuangan yang terjadi dalam berjalannya perusahaan. 

Transaksi pembelian dimana perusahaan membeli barang rosok 

dari berbagai perosok-perosok masih secara manual dengan 

melakukan pencatatan melalui buku note. Begitu pula dengan 

saat perusahaan melakukan penjualan barang setelah barang-

barang rosok ini di daur ilang dan jadi berupa bahan baku. 
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Pemilik mempunyai kuasa penuh terhadap jalannya kehidupan 

perusahaan.  

 

b. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

c. Proses Produksi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  

                                    Struktur Organisasi & Proses Produksi 
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3.7 Flowchart Pembelian 
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 Gambar 3.2  

    Flowchart Pembelian 
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3.8 Flowchart Penjualan 

Ka. Admin       Admin       Gudang           Sopir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 

     FlowChart Penjualan 
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