
12 
 

  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 OBJEK PENELITIAN 

Objek dalam penelitian ini adalah Apotik. Apotik tersebut bernama Apotik Ben 

Sehat yang beralamat di Jalan Kanjengan no 37 A, Semarang 

3.2. METODE PENGUMPULAN DATA 

3.2.1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data 

primer dan data sekunder. Menurut Umar (2003), data primer adalah data 

yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan. Data primer tersebut 

penitliti dapatkan melalui tahapan wawancara dengan pemilik perusahaan. 

Berikut yang termasuk dalam data primer adalah data tentang gambaran 

umum perusahaan, sistem manual yang digunakan dalam perusahaan, dan 

berbagai macam kesulitan yang dihadapi pemilik saat ini 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

misalnya melalui media perantara berupa catatan, laporan atau bukti. Data 

sekunder yang didapat dalam penelitian ini berupa nota-nota penjualan dan 

pembelian, catatan hutang dagang. 

3.2.2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif dan data kuantitatif, sebagai berikut: 
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1. Data kualitatif 

Menurut Sugiyono (2003) data kualitatif yaitu data yang berupa 

kata, gambar dan skema. Data kualitatif tersebut meliputi struktur 

organisasi, job description, latar belakang perusahaan, sistem 

manal perusahaan dan kelemahan sistem tersebut. 

2. Data Kuantitatif 

Menurut Sugiyono (2003) Data Kuantitatif yaitu data berbentuk 

angka. Data kuantitaif dalam penelitian ini yaitu data pembelian 

dan penjualan perusahaan. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan bertatap muka dan 

melakukan tanya jawab langsung antara peneliti dan 

narasumber. Dalam penilitian ini, wawancara dilakukan secara 

langsung kepada narasumber untuk mengtahui latar belakang 

perusahaan dan proses bisninsnya. 

2. Observasi 

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) Observasi yaitu suatu 

proes mencatat tindakan dari subyek, objek maupun kejadian 

yang tersistem tanpa menggunakan pertanyaan dengan individu 

yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati 

secara langsung kegiatan bisnis di Apotik Ben Sehat 
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3. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006), Dokumentasi adalah suatu teknik 

untuk mengumpulkan data berupa catata, buku, agenda dan 

sebagainya.Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa catata 

atau arsip yang terdapat di perusahaan. 

3.4. Gambaran Umum Sistem yang Ada di Perusahaan 

3.4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Apotek Ben Sehat adalah sebuah perusahaan dagang yang menjual 

berbagai macam obat. Apotek Ben Sehat didiriakn oleh Herno Agus Sejak 

tahun 2000. Dari awal didirikan sampai saat ini, segala operasional 

perusahaan, mulai dari penyimpanan, pembukuan masih menggunakan 

sistem tradisonal. Pencatatan tersebut dilakukan sendiri oleh pemilik 

Berbagai jenis obat dijual oleh Apotek Ben Sehat didapat dari 

supplier. Supplier tersebut berasal dari perusahaan farmasi yang ada di 

Semarang. Perusahaan farmasi akan memberikan list daftar obat yang 

dijual kepada Apotek Ben Sehat, kemudian pemilik akan membeli sesuai 

dengan kebutuhan obat yang ada dengan harga yang sesuai, karena 

masing-masing supplier memberikan list harga yang berbeda-beda. 

Pemilik akan melakukan stock obat yang biasa digunakan oleh masyarakat 

umum seperti obat sakit kepala, obat batuk, vitamin, dan sebagainya. 

Untuk resep dokter biasanya, pemilik akan memesan terlebih 

dahulu karena obat tersebut kurang laku sehingga tidak dijadikan stock 

oleh pemilik. 
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Obat yang terjual biasanya dilakukan secara cash, sedangkan untuk 

pembelian diberikan jatuh tempo selama 1 bulan. Untuk metode pelunasan 

bisa secara cash atau transfer. Berikut ini adalah struktur organisasi 

Apotek Ben Sehat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Apotek Ben Sehat 

a. Pemilik :  

Pemilik betugas untuk mengawasi dan mengatur kinerja karyawan dan 

bertanggung jawab terhadap administrasi perusahaan misalnya 

pemesanan barang dan pengaturan keungan perusahaan. 

b. Kasir : 

Kasir bertugas untuk menerima pembayaran dari pelanggan 

yang ada. Kasir juga bertugas membuat nota dan membuat laporan 

kepada pemilik 

c. Apoteker : 

Apoteker bertugas untuk membuat obat resep. Apoteker juga 

membantu pemilik untuk melakukan pengawasan terhadap obat yang 

ada. 
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3.4.2. Sistem yang Berlaku di Perusahaan 
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Cek Data Barang 
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Ada? 
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Gambar 3.2. Flowchart Sistem Penjualan 
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Mulai
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pembelian lewat 
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1
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pada tiap 
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Direkap dalam 
buku

Membayar 
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Selesai

Pemilik Pemilik

Keterangan Sistem Penjualan : 

- Pelanggan datang meminta obat  

- Kasir akan memeriksa ketersediaan barang, apabila barang tidak ada maka 

proses akan kembali kepada pelanggan. 

- Kasir akan memeriksa obat yang diminta obat resep atau tidak, apabla obat 

resep maka apoteker akan membuat obat resep tersebut dan dilanjutkan 

dengan transaksi penjualan, apabila bukan obat resep maka akan 

dilanjutkan dengan transaksi penjualan. 

- Pelanggan akan menerima obat dan nota penjualan 

- Kasir akan menyimpan nota penjualan dan melaporkan kepada pemilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Flowchart Sistem 
Pembelian 

Gambar 3.4 Flowchart Pelunasan 
Hutang 



18 
 

  

Keterangan Sistem Pembelian:  

- Pemilik memesan order ke supplier melalui telepon.  

- Pemilik mengecek barang yang dipesan sesuai pesanan.  

- Faktur pembelian diterima dan pemilik menandatanganinya untuk bukti 

barang diterima.   

- Selanjutnya faktur disimpan untuk pembayaran hutang..  

Keterangan Pelunasan Hutang : 

- Pemilik mengecek hutang yang akan jatuh tempo melalui faktur 

pembelian. 

- Pemilik melakukan perhitungan hutang kepada supplier dan merekapnya.  

- Pemilik melakukan pembayaran hutang kepada supplier.  

3.5. Desain Analisis Data  

Dalam pembuatan Sistem Informasi Akuntansi berbasis Teknologi 

Informasi di Apotek Ben Sehat, digunakan strategi Rapid Application 

Development (RAD), Dalam desain analaiss data digunakan Metode RAD yang 

menggunakan aplikasi Visual Basic. 

Alasan menggunakan metode RAD karena kebutuhan pengguna dan 

sistem dapat lebih disesuaikan sehingga sistem tersebut dapat berguna untuk 

membantu proses bisnis perusahaan. Berikut merupakan langkah-langkah yang 

diperlukan dalam menggunakan metode RAD : 
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1. Tahap Investigasi Awal 

Tahap ini, dilakukan identifikasi atau kelemahan yang ada 

pada perusahaan. Permasalahan yang timbul harus bisa 

diselesaikan dengan sistem yang baru    

2. Tahap Analisis Masalah 

Tahap ini bertujuan untuk mendalami permasalahan yang 

ada sehingga bisa memberikan solusi yang tepat pada masalah 

yang dihadapi 

3. Tahap Analisis Kebutuhan Sistem 

Tahap ini meliputi input proses dan output pada sistem 

komputer. Input meliputi data yang diperlukan, bagaimana 

prosesnya, dan akhirnya output yang dihasilkan berupa sebuah 

laporan yang diperlukan pemilik. 

4. Tahap Analisis Cost Benefit 

Tahap ini memperkirakan besarnya biaya yang dikeluarkan 

dan seberapa keuntungan yang diperoleh dari penerapan sistem 

yang baru. 

5. Tahap Pembuatan Database dan Perancangan Prototype 

Tahap ini membuat database perusahaan dengan 

menggunakan MySQL. Sedangkan untuk protoype menggunakan 

Mircrosoft Visual Basic. 


