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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan lokasi penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah sebuah perusahaan bernama PT. Eka 

Karya Priba yang beralamat di Jl. MT. Haruono 970 Semarang. 

Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2009 ini bergerak dibidang pengadaan 

barang dan jasa. Kegiatan utamanya yaitu jasa persewaan mobil ke instansi 

pemerintah maupun swasta di berbagai daerah di Indonesia. Jam kantor 

PT. Eka Karya Priba yaitu Senin – Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB. 

Dalam pencatatan dan pengolahan data masih menggunakan sistem secara 

manual, maka diperlukan sebuah sistem informasi akuntansi berbasis 

komputer sehingga informasi yang dihasilkan menjadi relevan dan akurat. 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

3.2.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

yaitu : 

3.2.1.1 Data kualitatif 

Data kualitatif yaitu merupakan data informasi yang 

berbentukkalimat verbal, keterangan yang bukan dalam bentuk 

angka atau bilangan. Data kualitatif didapat dalam proses 

analisi yang mendalam sehingga dalam prosesnya 
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membutuhkan lebih banyak waktu. Contohnya yaitu masalah 

yang dihadapi saat menggunakan sistem akuntansi secara 

manual. 

 

3.2.1.2 Data kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data informasi yang berupa angka 

atau bilangan yang dapat dihitung untuk menghasilkan 

keputusan secara umum dan nilai data ini bisa berubah – ubah. 

Data kuantitatif dalam prosesnya tidak begitu memerlukan 

waktu yang lama dibanding dengan data kualitatif. contohnya 

yaitu berupa angka yang terdapat dalam sistem akuntansi 

perusahaan tersebut. 

 

3.2.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh yaitu berasal dari 

data primer dan data sekunder.  

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang secara langsung didapat oleh 

penulis dari sumber informasi tersebut. Dalam penelitian ini 

penulis mendapat data peimer dari hasil tatap muka dan 

wawancara langsung dengan pemilik serta karyawan 

perusahaan.  

b. Data sekunder 
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Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung 

diperoleh penulis dari sumbernya. Dalam penelitian ini data 

sekunder yang didapat berasal dari dokumen dan arsip – arsip 

perusahaan. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data. Supaya 

data- data yang diperoleh benar dan akurat  ada beberapa metode dalam 

teknik pengumpulan data : 

 

3.3.1 Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana terjadi 

pertemuan tatap muka antara dua orang untuk saling bertukar 

informasi melalui tanya jawab langsung sehingga. Di sini penulis 

bertemu langsung dengan pemilik dan karyawan perusahaan untuk 

diwawancarai.  

 

3.3.2 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlalu yang bisa 

berbentuk gambar ataupun tulisan. Jadi teknik dokumentasi 

diperoleh dari dokumen dan arsip –arsip yang dimiliki perusahaan..  
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3.3.3 Observasi 

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang tidak hanya 

mengukur dari hasil wawancara tapi juga dapat mengamati situasi, 

fenomena atau gejala – gejala yang serta melakukan pencatatan 

secara sistematis akan hal yang sudah diamati di lokasi.Dan hasil 

dari observasi ini yang akan digunakan untuk memecahkan 

permasalahan yang terjadi.  

 

3.4 Gambaran umum perusahaan dan Sistem Akuntansi yang berlaku 

sekarang. 

3.4.1 Sejarah singkat perusahaan 

PT. Eka Karya Priba adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa yaitu jasa persewaan kendaraan ke sebuah instansi pemerintah 

maupun instansi swasta. Perusahaan ini beralamat di Jl. MT Haryono No. 

970 Semarang dengan operasional kantor yang buka setiap Senin – Jumat 

mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5 Struktur Organisasi

 Berikut tugas dan tanggung jawab dari masing 

3.5.1 Direktur

Direktur bertugas untuk memimpin, menjalankan perusahaan dan

membuat 

dan mengawasi semua kegiatan perusahaan mulai dari 

administrasi

3.5.2 Finance

Finance bertugas setiap hari menganggarkan dana operasional 

harian kepada direktur guna untuk melakukan pembayaran 

pembayaran seperti pembelian, tagihan, keperluan operasional 

kantor, 

3.5.3 Accounting

Accounting

 

Struktur Organisasi 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 

Berikut tugas dan tanggung jawab dari masing – masing bagian :

Direktur 

Direktur bertugas untuk memimpin, menjalankan perusahaan dan

membuat kebijakan – kebijakan perusahaan. Mengkoordinasikan 

dan mengawasi semua kegiatan perusahaan mulai dari 

administrasi, kepegawaian serta pengadaan barang.

Finance 

Finance bertugas setiap hari menganggarkan dana operasional 

harian kepada direktur guna untuk melakukan pembayaran 

pembayaran seperti pembelian, tagihan, keperluan operasional 

kantor, mengatur kebutuhan kas perusahaan. 

Accounting 

Direktur

Finance

Accounting Admin Pajak

Supervisor

Staff Admin
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masing bagian : 

Direktur bertugas untuk memimpin, menjalankan perusahaan dan 

kebijakan perusahaan. Mengkoordinasikan 

dan mengawasi semua kegiatan perusahaan mulai dari 

, kepegawaian serta pengadaan barang. 

Finance bertugas setiap hari menganggarkan dana operasional 

harian kepada direktur guna untuk melakukan pembayaran – 

pembayaran seperti pembelian, tagihan, keperluan operasional 

Supervisor

Maintenance
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Tugas accounting di sini adalah mencatat semua transaksi yang 

berhubungan dengan keuangan kentor. Setelah mendapat laporan 

pengeluaran dan pemasukan kas dari finance, accounting 

memeriksa ulang dan mencocokan semua bukti transaksi dan 

mengarsipkannya serta mencatat ke akun-akun yang tepat untuk 

dibuat laporan keuangan. 

3.5.4 Admin Pajak 

Tugas admin pajak yaitu mengurusi semua hal tentang pajak 

perusahaan dari mulai membuat faktur pajak , membuat SPT masa 

dan melaporkannya ke kantor pajak. 

3.5.5 Supervisor 

Supervisor bertanggung jawab langsung dengan direktur yang 

mana dipercaya untuk mengawasi admin. Menampung 

permasalahan yang terjadi untuk segera diambil langkah 

penyelesaiannya.  Menyelesaikan masalah sebisanya tanpa harus 

ditangani direktur. 

3.5.6 Staff Admin 

Tugasnya yaitu membuat invoice dan melakukan 

penagihan.Membuat surat penawaran harga, surat perjanjian 

kerjasama, surat permintaan barang serta semua hal yang 

berhubungan dengan kelengkapan administrasi perusahaan. 
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3.5.7 Maintenance 

Admin maintenance bertugas untuk mengeluarkan surat perintah 

kerja untuk melakukan perbaikan mobil dan hal – hal yang 

berhubungan dengan pengecekan dan perawatan mobil. Mengecek 

dengan benar harga-harga spare part, harga service, kapan 

seharusnya mobil diservice, ganti oli, ganti spare part. Melakukan 

perpanjangan STNK dan ijin kendaraan lainnya.  

 

3.6 Proses yang berjalan pada PT. Eka Karya Priba 

3.6.1 Proses pembelian aset (mobil) 

Biasanya pemilik perusahaan mencari info tentang pengadaan 

kendaraan di suatu instansi pemerintah ataupun swasta. Lalu admin 

membuat surat penawaran harga sewa. Setelah vendor menyetujui 

penawaran tersebut admin lalu membuat surat perjanjian kerja 

sama setelah surat tersebut ditanda tangani kedua belah pihak lalu 

admin melakukan Purchase Order (PO) ke dealer yang mana 

sebelumnya admin sudah meminta surat penawaran harga dari 

dealer – dealer tersebut.  Purchase Order sudah dikirim lalu 

perusahaan menerima surat permohonan pembayaran admin 

menyerahkan surat permohonan pembayaran ke bagian finance. 

Finance meminta persetujuan kepada direktur untuk melakukan 

pembayaran mobil biasanya pembayaran dengan cara cash ataupun 

kredit. Setelah proses pembayaran selesai Finance memberikan 
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berkas tersebut ke accounting dan pajak guna untuk pencatatan dan 

data diserahkan ke admin maintenance juga. Proses ini hanya 

dicatat dengan bantuan excel saja. 

 

3.6.2 Proses persewaan ke vendor 

Setelah mobil siap dikirim ke vendor admin menyiapkan tanda 

terima dan surat jalan. Data tersebut diserahkan ke admin 

maintenance. Lalu admin juga membuat invoice tiap bulannya dan 

biasanya tempo pembayaran adalah 30 hari setelah pemakaian. 

Masa sewa kendaraan tersebut tiap instansi juga berbeda – beda. 

Saat jatuh tempo admin juga bertugas melakukan penagihan dan 

mengecek pembayaran yang masuk. 

Semua invoice dan kuitansi yang dibuat masih menggunakan 

Microsoft Word. 

 

3.6.3 Proses maintenance mobil 

Untuk perawatan mobil pihak vendor menghubungi admin 

maintenance jika ada kerusakan atau mobil perlu diservice. Admin 

mengecek data mobil tersebut menanyakan apa saja keluhannya 

dan berapaa kilometer kendaraan tersebut apakah sudah saatnya 

diservice apa belum. Setelah mengecek data admin maintenance 

mengeluarkan Surat Perintah Kerja ke bengkel yang dituju. 

Bengkel yang digunakan juga merupakan bengkel yang sudah 
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rekanan dengan perusahaan. Setelah SPK diterima bengkel 

kemudian bengkel mengerjakan service tersebut dan meminta 

persetujuan ke admin maintenance jika ada tambahan – tambahan. 

Mobil selesai di service admin maintenance menyerahkan copyan 

SPK ke bagian Finance agar finance bisa mengecek saat tagihan 

dari bengkel diterima dan mencocokannya.  

 

3.6.4 Proses pembukuan 

Saat finance menerima tagihan dari bengkel lalu mengecek apakah 

pembayaran tersebut cash atau kredit. Setelah pembayaran sudah 

selesai nota tersebut diserahkan ke accounting untuk dicatat, lalu 

memisahkan transaksi tersebut ke beban apa saja untuk dibuat 

buku besarnya guna membuat laporan keuangannya. 
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3.7 Flowchart sistem akuntansi yang berlaku saat ini 

3.7.1 Flowchart untuk sistem pembeliansecara kredit 

Bagian Admin& Finance Bagian Maintenance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Flowchart Pembelian Kredit 

 

 

 

Mengirim

PO 

Pembelian 

(PO) 

D 

Menerima nota 

tagihandansuratj

alan 

Pembayaran 

2 

Mulai 

end 

Melakukan 

maintenance 

 

1 

Menerimaba

rangdanmen

catat 

 

2 



33 

 

 
 

3.7.2 Flowchart untuksistempembeliansecara tunai 

Bagian Admin& Finance Bagian Maintenance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Flowchart Pembelian Tunai 
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3.7.3 Flowchart untuk sistem persewaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Flowchart Persewaan 
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