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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sistem informasi 

yang berhubungan dalam hal penjualan jasa pada CV. Dalang Production 

Event and Wedding Organizer Organizer yang berada di Semarang, beralamat 

di Jalan Taman Candi Tembaga No.936 Perum Pasadena. CV. Dalang 

Production Event and Wedding Organizer Organizer merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak dibidang Event Organizer & Wedding Organizer 

yang melayani klien sesuai dengan permintaan. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Data  dapat dibedakan berdasarkan jenis dan sumbernya dimana 

berdasarkan jenisnya data dibagi menjadi 2 macam yaitu data kualitatif dan 

data kuantitatif, sedangkan sumbernya sendiri dibagi menjadi 2 macam yaitu 

data primer dan data sekunder. 

3.2.1. Jenis Data 

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

data kuantitatif dan data kualitatif. 
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1.  Data Kuantitatif 

Data  Kuantitatif  adalah  data  yang  dapat  diukur  atau  

dapat dihitung dan biasanya berupa angka – angka atau 

bilangan.Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan 

antara lain data pembelian, data penjualan, daftar barang yang 

berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan. 

2.  Data Kualitatif 

Data  Kualitatif  adalah  data  yang  tidak  dapat  diukur  

secaralangsung,  bentuknya  informasi  atau  keterangan.  Data 

kualitatif yang bisa didapat adalah berupa hasil wawancara 

mengenai sistem kerja perusahaan sebelumnya. 

3.2.2. Sumber Data  

Sumber data dibagi menjadi 2 macam, yaitu data primer dan 

data sekunder. 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

oleh peneliti dari objek penelitian dan tidak melalui perantara, 

contoh data antara lain adalah latar belakang perusahaan, produk 

atau jasa yang dijual, kondisi lingkungan kerja perusahaan, dll 

yang didapat oleh peneliti denganmelakukan observasi terlebih 

dahulu. 
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2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara 

langsung, melalui perantara dengan meminta pada perusahaan 

guna dijadikan sarana pendukung untuk membantu memahami 

permasalahan, dimana data tersebut dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, contohnya ada 

administrasi, data mengenai company profile, dll. 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

 Penulis melakukan wawancara kepada pemilik guna mendapatkan 

informasi secara langsung mengenai perusahaan, dimana wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

2. Observasi  

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk 

mencapai tujuan tertentu (Arifin, 2011). Melakukan observasi terhadap 

sistem penjualan yang lama. 

3. Dokumentasi 

Cara pengumpulan data selain wawancara dan observasi dapat 

dilakukan dengan cara dokumentasi, dengan melakukan dokumentasi 

terhadap perusahaan, dan dari dokumen – dokumen yang dimiliki CV. 

Dalang Production Event and Wedding Organizer Organizer  
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3.4. Metode Analisis Data dan Tahap – Tahap Analisis Sistem 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Rapid 

Application Development (RAD). Metode RAD merupakan model proses 

pembangunan perangkat lunak yang menekankan pada siklus pembangunan 

yang pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan penting 

untuk model ini dimana awal pembuatan sistem di buat dengan tujuan 

menetapkan kebutuhan dari user, dan dalam pembuatan prototype penulis 

menggunakan program untuk membantu penelitian ini.  

Tahap – Tahap Analisis Sistem 

Menurut (whitten Bentley dittman) dalam ( wibowo:2008) analisis data 

merupakan suatu metode untuk menganilisis data dan menguji permaslahan. 

Dalam menganalisis data yang diperlukan langkah – langkah sebagai berikut :  

1. Tahap Investigasi Awal 

Tahap awal dari analisis sistem adalah tahap investigasi awal yaitu 

tahap untuk menentukan luas proyek, tingkat kepentingan proyek, dan 

batasan masalah yang ada. 

2. Tahap Analisis Kebutuhan 

pada tahapan ini dilakukan analisis terhadap sistem yang sudah ada 

dan bertujuan untuk menganalisis temuan – temuan yang diperoleh. 

Tahap ini memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi tim proyek 

mengenai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Analisis ini 

dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah keuntungan yang 
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diperoleh setelah pemecahan lebih besar daripada biaya yang 

dikeluarkan. 

3. Tahap Analisis Keputusan 

tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja yang perlu 

dilakukan oleh sistem baru, apa yang dibutuhkan, dan diinginkan oleh 

pengguna dari sistem baru. 

4. Tahap Pembuatan Desain 

Pada tahap- ini, mulai dilakukan proses desain dari sistem target. 

Tahap desain menyatakan bagaimana teknolgi akan digunakan dalam 

sistem baru. 

5. Tahap Konstruksi 

Tujuan tahap ini adalah untuk menentukan dan menguji sistem 

baru sesuai desain yang sudah ditentukan serta mengimplementasikan 

penghubung antara sistem baru dan sistem lama. Aspek penting dari 

tahap ini adalah melaksanakan pengujian pada komponen sistem secara 

individu dan sistem acara keseluruhan. Pada tahap ini dilakukan 

konstruksi basis data, program aplikasi dan penghubung antara sistem 

dan pengguna. 
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6. Tahap Implementasi 

Pada tahap ini analisis harus mampu menyediakan transisi yang 

sederhana dari sistem lama ke sistem baru dan membantu pengguna 

menghadapi masalah saat mulai menggunakan sistem baru tersebut. 

7. Tahap Sosisalisasi, Operasionalisasi, dan Sistem Pendukung 

Sistem pendukung adalah pendukung teknis berkelanjutan bagi 

para pengguna, seperti kebutuhan maintenance untuk memperbaiki 

kesalahan – kesalahan yang muncul saat operasional maupun pengujian, 

kehilangan data dan kebutuhan – kebutuhan baru.  

3.5. Sejarah, Profil Perusahaan, dan Sistem Akuntansi yang Berlaku Sekarang  

3.5.1. Sejarah, dan Profil Perusahaan 

Berdirinya CV. Dalang Production Event and Wedding Organizer 

didasari dari ide sang pemilik yang sebelumnya bekerja di sebuah EO 

dan WO, dia melihat sebuah peluang yang ada untuk membuka EO dan 

WO sendiri karena sudah memilki pengalaman dan kenalan terhadap 

vendor-vendor pendukung dalam menyelenggarakan sebuah acara, dan 

masih sedikit EO dan WO yang ada di Semarang. 

CV. Dalang Production Event and Wedding Organizer berdiri 

tahun 2013. Di era seperti sekarang ini banyak orang yang ingin 

menjadi pengusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan, hal ini yang 

membuat mas Chalimi Arif Raharjo berpikir untuk mendirikan EO yang 
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diberi nama CV. Dalang Production Event and Wedding Organizer, di 

dalam EO dan WO yang didirikannya dia dibantu oleh crew yang ada 

untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan hingga saat ini sudah 

mensukseskan berbagai acara, baik acara milik perusahaan atau milik 

perorangan yang berbentuk konser musik, launching album, Sweet 

Seventeen Party, promosi produk, dll. 

Nama yang di pilih adalah Dalang Production karena di Dalang 

sendiri memiliki arti yang orang berperan untuk merencanakan, 

mengatur jalannya sesuatu, kata Production yang berarti produksi atau 

membuat sesuatu dan dapat di rangkum menjadi orang yang berperan 

merencanakan, mengatur, dan menjalankan suatu kegiatan ataupun 

acara, dan kata dalang sudah sering di dengar sehingga banyak orang 

yang sudah familiar dengan kata tersebut, Dalang Production sendiri 

memiliki slogan “We Make It For You” yang dalam bahasa Indonesia 

adalah kami membuat ini untuk mu, slogan ini memiliki semangat 

bahwa silahkan klien untuk mengkomunikasikan keinginannya kepada 

kami dan kami akan membuat dan memberikan sesuai dengan apa yang 

anda ingin kan dengan semaksimal mungkin, dan Dalang Production 

akan memberikan hal – hal yang menarik, invoatif, dan tentunya ide –

ide kreatif yang akan membuat acara para klien terlihat memiliki ciri 

khas dan tidak biasa. 
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3.5.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi perusahaan adalah susunan pembagian tugas 

untuk mencapai tujuan perusahaan dari CV. Dalang Production Event 

and Wedding Organizer Organizer. CV. Dalang Production Event and 

Wedding. Organizer Organizer  memiliki struktur organisasi sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas dan wewenang yang ada dalam perusahaan CV. Dalang 

Production Event Organizer antara lain adalah : 

 

 

Project Offiver 

Ast. Manager 

Accounting Event Manager 

Marketing Event Manager 

Crew Division 

Head Crew Event Manager 

Team Creative 
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1. Project Officer 

Memiliki tugas sebagai pemimpin perusahaan dan juga 

bertanggung jawab dan mempunyai wewenang atas kinerja dan 

keberlangsungan hidup perusahaan. 

2. Assistance Event Manager 

Memiliki tugas untuk membuat jadwal pertemuan atau rapat, 

dan mengingatkan Project Officer bila ada jadwal dengan klien, dan 

juga memback-up persiapan keperluan pra-event dan event. 

3. Accounting Event Manager 

Bertugas untuk melakukan pencatatan transaksi – transaksi 

yang terjadi dan mengelola keuangan perusahaan, dan memiliki 

tanggung jawab kepada Project Officer terhadap hasil pelaporan 

keuangan. 

4. Marketing Event Manager 

Bertugas melakukan promosi perusahaan kepada klien – klien 

untuk menangani kegiatan yang akan dibuat, dan mempersiapkan 

segala kebutuhan untuk melakukan tender atau Pitching Company 

Clien termasuk proposal dan persiapan untuk presentasi. 
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5. Team Creative 

Bertugas untuk merancang event sesuai dengan keinginan klien 

dan juga memberikan instruksi kepada head crew event manager 

tentang konsep yang sudah pasti dan menyampaikan hasil konsep 

dari klien. 

6. Head Crew Event Manager 

Memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk mengatur serta 

memberikan tugas terhadap crew pada saat sebelum acara, saat acara 

berlangsung, dan setelah acara. 

7. Crew Division 

Memiliki tugas sebagai pelaksana yang bertanggung jawab 

atas masing – masing tugas yang sudah diberikan oleh head crew. 

3.5.3. Sistem Akuntansi yang Berlaku Sekarang 

Sistem akuntansi yang ada pada CV. Dalang Production Event 

and Wedding Organizer. masih berbasis manual, dimana pencatatan 

yang dilakukan oleh accounting event manager, segala transaksi yang 

dilakukan mulai dari awal hingga acara selesai dilakukan secara 

manual, nota – nota yang ada disimpan bagian akuntansi data 

diarsipkan. 
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Flowchart pemesanan: 

 

Konsumen  Project Officer Kasir Bagian Akuntansi 
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