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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Obyek Penelitian 

 Dalam Penelitian ini,penulis menggunakan studi kasus pada PT.PALM 

sebagai perusahaan developer perumahan di kota kudus.  

3.2. Metode Pengumpulan data 

A. Sumber data 

Berdasarkan sumbernya data diberdakan menjadi 2 yaitu data primer dan 

data sekunder; 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari 

sumbernya atau objek yang diteliti.Data Primer  yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah dengan wawancara langsung 

kepada pemilik mengenai system informasi akuntansi pada 

PT.PALM.Selain itu,penulis juga melakukan observasi secara 

langsung pada proses penjualan,pembelian ,produksi serta 

pencatatan transaksi yang ada. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara,biasanya berupa catatan atau 

laporan . Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah bukti-bukti transaksi seperti nota-nota pembelian maupun 

kwintansi penjualan 

B. . Jenis data 

a. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif yaitu data yang dapat di ukur dan dihitung dan 

biasanya berupa angka atau bilangan. Dalam  hal ini merupakan 

data penjualan maupun pembelian 

b. Data Kualitatif 

Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara 

langsung .Biasanya berupa informasi ataupun keterangan .di dalam 

hal tersebut yakni alur penjualan ,pembelian,produksi serta 

persediaan. 

 

C.  Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Metode Wawancara 

Metode ini merupakan  metode pengumpulan data melalui survey 

.metode ini menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek 

penelitian.dengan melakukan tanya jawab kepada pemilik 

PT,PALM secara langsung mengenai system keseluruhan yang 

telah diterapkan oleh pemilik.Peneliti dapat menganalisis 

kelemahan –kelemahan apa saja yang ada dalam  sistem tersebut 

dan apa saja yang dapat diperbaiki dan melakukan evaluasi ulang 

terhadap system  tersebut  . 
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b. Metode Dokumentasi 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data dengan 

memeriksa semua dokumen yang dimiliki oleh PT.PALM yang 

selanjutnya dokumen tersebutdi evaluasi dan 

disesuaikan.Dokumen tersebut antara lain nota pembelian dan 

penjualan. 

c. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah Metode rapid 

Application Development (RAD).Metode ini merupakan strategi 

pengembangan system secara cepat dengan menggunakan 

prototype di dalam analisis kebutuhan dan didalam pembuatan 

desain system tersebut. Dalam pembuatan  

3. 3.Metode Analisis Data 

 Metode analisis Data yang digunakan adalah  Metode Rapid Application 

Development (RAD) .Metode ini merupakan strategi pengembangan system secara cepat 

mengenai analisis kebutuhan dan pembuatan desain sistemnya dengan menggunakan 

prototype. Dalam pembuatan Prototype,peneliti menggunakan bantuan program Visual 

Basic 6.0 dan untuk membuat databasenya menggunakan program MySQL. 

Berikut ini adalah tahapan dalam pendekatan Rapid Application Development 

(RAD). 
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A.  Tahap Investigasi Awal 

Tahap Investigasi awal merupakan tahap permulaan dengan 

mengidentifikasi masalah secara jelas,sehingga memperoleh asumsi yang benar 

serta dapat memecahkan masalah.Pada tahap ini ,semua project 

sudahdirencanakan ,baik rencana analisis maupun system  yang dikembangkan. 

B. . Tahap Analisis kebutuhan 

Dalam tahap analisis kebutuhan dibagi menjadi dua bagian.tahap pertama 

yaitu menemukan daftar kebutuhan bisnis.Pada tahap ini kita mencari kelemahan-

kelemahan yang ada pada system yang lama pada perusahaan tersebut,mengetahui 

pengembangan system dan keinginan pemilik perusahaan dalam  

mengembangkan system nya, serta batasan pengembangan system. Tahap  kedua 

yakni menentukan sasaran hasil peningkatan system.Pada tahap ke dua ini penulis 

akan menganalisis system yang dibutuhkan oleh perusahaan yang berupa input 

hingga output 

C. . Tahap Analisis Cost Benefit 

Dalam tahap ini penulis melakukan analisis dan perhitungan atas biaya 

yang diekeluarkan dalam pembuatan system yang baru dan mengetahui manfaat 

apa saja yang akan diperoleh dari penerapan system yang baru tersebut. 

1. . Tahap Design Sistem 

Pada tahap design ,Strategi Rapid Application Development merupakan 

pembuatan sebuah prototype yang selajutnya akan dibentuk menjadi suatu  model 
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system yang baru,yang nantinyha dapat di implemetasikan dalam proses bisnis 

dari berbagai sector di perusahaan tersebut.Tahap-tahap dalam pembuatan 

prototype adalah sebagai berikut : 

a. Membuat Interface 

Yakni jembatan antara program dan pemakai.Interface dapat digunakan 

sebagai media input bagi pemakai dan,dapat menampilkan tulisan dan 

pesan,serta terdapat form-form yang digunakan untuk tampilan 

program.Biasanya perancang system membuat interface dengan semenarik 

mungkin sehingga tidak membosankan. 

b. Membuat Form 

Yakni tempat untuk membuat gambaran dari system yang dibuat dan tempat 

untuk menulis kode-kode program. 

c. Membuat Kode 

Hal ini dilakuakan agar program yang dibuat untuk perusahaan dapat berjalan 

dengan baik.Perintah kode yang dibuat haruis sesuai dengan program yang 

dijalankan. 

d. Proses Debuging 

Merupakan Bahasa koreksi dari kode-kode yang dibuat agar perancang system 

dapat mengetahui dimana letak kesalahan nya dan dapat dengan segera 

memperbaikinya. 

e. Pembuatan Kompilasi Project 

Yakni pengubahan dalam segi program dan bentuk project menjadi file .exe. 

File exe. Merupakan file yang dapat berjalan dengan sendirinya dan dapat 
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berjalan secara mandiri.Aplikasi tersebut tidak memiliki ketergantungan 

dengan induknya. 

D.  Tahap Implementasi sistem 

Tahap Implementasi adalah tahapan setelah pembuatan desain program telah 

selesai di rancang.Tahap ini merupakan masa transisi dari system lama ke system yang 

baru.Tahapan ini bertujuan untuk membuat pemakai dalam menjalankan system yang 

baru,sehingga dalam penggunaanya dan pengoperasian nantinya tidak terjadi kesulitan 

atau masalah yang berarti. 

3.5 Gambaran Umum Perusahaan dan Sistem Akuntansi Yang Berlaku 

3.5.1. Gambaran umum PT.PALM dan Sistem yang Tersedia 

Bapak Hendra selaku pemilik tunggal dari perusahaan ini memiliki tiga kepala pada 

setiap bidang yang sekaligus sebagai pegawai tetap di PT .PALM yakni 

marketing ,administrasi dan bagian operasional kerja.untuk bagian operasional 

kerja beliau memiliki beberapa bawahan sebagai penggerak dalam 

pekerjaannya 
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  Gambar 3.5.1 :Struktur Organisasi PT.PALM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

a. Sistem Penjualan 

Pemilik menerima calon pembeli dari marketing maupun secara 

langsung oleh nya.setelah melakukan pemberitahuan jenis-jenis tipe 

rumah disertai harga beli ,Kemudian Calon pembeli menentukan system 

pembayaran menggunakan KPR atau cash.pembeli memberikan fee 

booking dan jika menggunakan KPR ,pembeli memberikan  uang muka 

sesuai perundingan dengan marketing.Lalu pihak PT.PALM mengajukan 

KPR kepada bank yang kemudian pendapatan tersebut telah cair dari bank 

yang kemudian diserahkan kepada bagian Administrasi.begitu pula dengan 
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pembayaran dengan system cash,pembeli akan diberi jangka waktu 

pembayaran sesuai kesepakatan dengan penjual. Dan pihak PT.PALM 

memulai pebangunan rumah disertai peninjauan bahan bangunan yang 

tersedian di gudang dan melakukan koodinasi dengan kepala operasional 

kerja yang kemudian dilimpahkan kepada pihak kontraktor untuk 

kemudian di selesaikan. 

Gambar 3.5.2  : Flowchart system penjualan yang lama 

Marketing Administrasi Operasional kerja 
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b. .Sistem Pembelian 

 

Pemilik PT.PALM melakukan pembelian lahan dan  selanjutnya 

melakukan pembelian persediaan bahan baku atau bangunan dari 

supplier.dalam pembelian bahan bangunan ,pemilik PT.PALM membuat 

daftar pesanan yang selanjutkan akan  melakukan pembayaran setelah 

barang dicek dan memastikan bahwa pesanan tidak ada yang salah. 

Gambar  3. 5.3 : Flowchart  sistem Pembelian yang lama 

Pemilk 
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c. Sistem Produksi 

Dalam pembuatan setiap unit rumah  pada PT.PALM .Bagian 

Operasional menerima perintah langsung dari pemilik yang 

kemudian direalisasikan melalui arahan-arahan dari 

pemilik.Bagian operasional mengecek persediaan bahan bangunan 

dan sekaligus membeli apa saja yang tidak tersedia di dalam 

stok.kemudian,bagian operasional  berkoordinasi dengan kepala 

kontraktor  untuk selanjutnya melakukan pembangunan .kepala 

kontraktor memberikan perintah kepada para tukang yang 

selanjutnya pembangunan segera dilakukan.Sistem  penggajian 

jasa kontraktor mulai kepala kontraktor hingga tukang bangunan 

pemilik menggunakan system mingguan.Berikut Flowchart system 

produksi,sebagai berikut : 

Gambar 7.4 : Flowchart system produksi yang lama 
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d. Sistem Pembuatan Laporan Keuangan 

PT .PALM melakukan perhitungan serta pembuatan laporan  

keuangan dengan manual system.Laporan rugi laba ,neraca dan arus 

Mulai 

Menerima perintah 
dari pemilik 

Memeriksa stock dan 
melakukan pembelian 

bahan bangunan 

Melakukan koordinasi 
dengan kepala kontraktor

1 

3 

1 

Melakukan 
perencanaan 

pembangunan 

2 

 Memberikan 
perintah kepada 

tukang bangunan 

Melakukan 
pembangunan rumah 
sesuai arahan kepala 

kontraktor 

2 

Rumah telah jadi 

3 

Melaporkan 
kepada pemilik 

selesai 



43 
 

kas di paparkan melalui Microsoft excel dan laporan biaya lainnya di 

lakukan secara manual (tulis tangan). Pembuatan laporan keuangan di 

lakukan oleh bagian administrasi yang diperoleh dari nota pembelian 

serta nota penjualan transaksi.Berikut Flowchart pembuatan laporan 

keuangan sebagai berikut  

Gambar 7.5 :Flowchart system  laporn keuangan yang lama 

Pemilik Administrasi 
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