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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Objek Penelitian 

Objek yang diteliti adalah Toko Dinar yang berada di Semarang, 

Jawa Tengah. Toko tersebut ditangani oleh Ibu Lie, Linda Sari selaku 

pemilik tunggal serta dibantu oleh 3 orang karyawan. Toko tersebut 

memperjualbelikan telur baik secara grosir maupun retail/ecer. Saat ini 

Toko Dinar masih menerapkan system informasi secara manual 

disebabkan adanya keterbatasan kapabilitas dalam memahami penerapan 

teknologi. Pemilik juga selalu mendapatkan persediaan telur hingga luar 

kota Semarang demi mendapatkan barang yang diinginkan dan 

menetapkan harga yang kompetitif. 

3.2. Jenis Data dan Sumber Data 

 3.2.1. Jenis Data 

Data yang digunakan pada penelitian pada umumnya memiliki dua 

jenis antara lain : 

  3.2.1.1. Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif merupakan data yang terdiri dari 

angka bilangan yang dapat diukur. Pada penelitian 

ini, yang dikategorikan sebagai data jenis ini adalah 

informasi mengenai laporan keuangan yang tentu 

angka-angka hasil dari kegiatan bisnis. (Sugiono, 

2008). 

 

3.2.1.2. Data Kualitatif 

Data kuantitatif merupakan jensi data yang tidak 

terdiri dari satuan yang bisa diukur layaknya angka 

dan bilangan. Data ini biasa diungkapkan dengan 
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sebuah keterangan atau predikat yang dapat 

membedakan nilai pada suatu objek. Pada 

penelititan ini, data kuantitatif diperoleh dengan 

melakukan wawancara dengan pemilik toko untuk 

mengetahui gambaran umum, prosedur dan 

mekanisme kegiatan bisnis perusahaan. (Ariesto 

Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010) 

 

 3.2.2. Sumber Data 

Sedangkan menurut sumbernya, data dibedakan kembali menjadi 

dua yaitu : 

3.2.2.1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh 

langsung dari pihak pemberi informasi tanpa 

melalui perantara. (Umi N., 2008) 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode 

wawancara untuk dapat melengkapi kebutuhan 

informasi seputar Toko Dinar. 

  3.2.2.2.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh setelah 

sebelumnya melalui proses pengolahan terlebih 

dahulu oleh pihak atau media lain. (Sugiyono, 

2005). Tentu pada penelitian ini, peneliti akan 

memerlukan bukti-bukti transaksi yang telah 

dilakukan toko untuk merekap data berjenis 

sekunder. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data penelitian, secara umum dapat dilakukan 

dengan beberapa cara antara lain : 
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 3.3.1. Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan mengamati mekanisme dan 

prosedur yang terdapat pada objek penelitian. (Sugiyono, 2005). 

Dalam hal ini adalah Toko Dinar sendiri. Kegiatan ini tidak 

meliputi sesi Tanya jawab karena hanya melibatkan penilaian 

sendiri dari pengamat. Segala data akan direkam dan dicatat secara 

langsung oleh pengamat.  

3.3.2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data cukup 

efektif. Hal tersebut dikarenakan pengamat memiliki kesempatan 

untuk merumuskan berbagai pertanyaan yang dapat dijawab oleh 

narasumber secara lisan maupun tertulis. (Sugiyono, 2005). Maka 

itu pengamat akan lebih mudah mendapatkan informasi sesuai 

yang dibutuhkannya. Pada penelitian ini wawancara pada pemilik 

Toko Dinar dapat dilakukan secara langsung ataupun 

menggunakan media komunikasi lainnya. 

 3.3.3. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka diperoleh melalui 

penggalian informasi dari buku-buku atau literatur yang 

berhubungan dengan penelitian. (Sugiyono, 2005). 

 

3.4. Metode Analisis Data 

Prototype sendiri merupakan suatu representasi dari desain model 

system informasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. 

Penyusunan Prototype sendiri dapat menggunakan software XAMPP. 

Dengan adanya prototype tersebut, pengguna dapat mengetahui gambaran 

singkat atas desain sistem informasi yang nantinya akan 

diimplementasikan pada objek penelitian. Sedangkan untuk kebutuhan 

penyusunan database akan menggunakan software MySQL. Penelitian 

pada kali ini akan menggunakan metode Rapid Application Development 

(RAD) yang merupakan strategi pengembangan sistem informasi yang 
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mengutamakan kecepatan dalam penyusunan sistem informasi yang 

berbasis teknologi melalui keterlibatan pengguna dalam merancang suatu 

konsep konstruksi yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai pembentukan 

model prototype system informasi yang telah selesai. Tahapan dalam 

analisis data dengan metode RAD antara lain : 

 3.4.1. Tahap Investigasi Awal 

Pada tahap ini merupakan tahap dimana peneliti mencoba untuk 

mengenali berbagai permasalahan yang ada pada sistem informasi 

manual yang masih diterapkan oleh objek penelitian. Selain itu, 

peneliti juga diharap dapat memberi gambaran yang jelas untuk 

dapat menginformasikan temuan masalah yang telah diidentifikasi. 

 3.4.2. Tahap Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis dilakukan untuk memahami sistem informasi yang telah 

berjalan pada Toko Dinar untuk kemudian dapat dirumuskan 

mengenai pemecahan masalah yang mungkin dapat diterapkan. 

Aliran informasi yang baru akan dirancang kembali meliputi tahap 

input, proses hingga output. Nantinya aliran informasi tersebut 

akan dirumuskan dalam bentuk flowchart agar lebih mudah 

dipahami. 

 3.4.3. Tahap Analisis Cost-Benefit 

Analisis berikutnya akan memperhatikan tingkat biaya yang 

dikeluarkan untuk dapat menerapkan sistem informasi yang baru 

untuk kemudian dibandingkan dengan berbagai keuntungan atau 

manfaat yang diperoleh. Tentunya dengan adanya penerapan 

sistem informasi yang baru haruslah menghasilkan manfaat yang 

sepadan atas segala biaya yang dikeluarkan. 

 3.4.4. Tahap Pembuatan Database dan Perancangan Prototype 

Pada tahap ini, perancangan database sistem informasi akan 

menggunakan software MySQL sedangkan untuk tampilan 

prototype-nya akan menggunakan software XAMPP . Berikut 
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beberapa tahapan dalam perancangan database dan protoype secara 

umumnya : 

 

a) Pembuatan Infterface 

Interface merupakan tampilan utama yang merupakan 

alat input data yang akan digunakan oleh pengguna 

sistem. 

b) Property Form 

Penyusunan form nantinya dapat diatur sesuai dengan 

kebutuhan pengguna baik sebelum program disusun 

maupun dapat bersifat opsional ketika program telah 

mulai digunakan. Menu pengaturan tersebut termasuk 

dalam property form. 

c) Penulisan Kode 

Proses koding pada software Notepad++ bertujuan 

untuk mengaktifkan fungsi-fungsi tombol menu yang 

terdapat pada interface. 

d) Menentukan Database 

Database merupakan media menyimpanan data yang 

terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Beragam 

data tersebut tersimpan dalam format tabel yang tiap 

nilainya dapat diatur agar terkait dengan tabel lainnya. 

Penyusunan database menggunakan software MySQL. 

e) Proses Debugging 

Proses ini mencoba mengidentifikasi kesalah yang 

terdapat pada pengkodean program yang telah berjalan 

dan kemudian dilakukan pembenahan agar sistem 

informasi dapat berjalan sesuai harapan. 

f) Kompilasi Project 

Tahap kompilasi mulai dari menginstall XAMPP dan 

chrome, program yg ada dicopy kan htdocs. 
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g) Tahap Implementasi 

Tahap terakhir yaitu penerapan sistem informasi 

berbasis teknologi pada Toko Dinar untuk dapat 

menggantikan sistem secara manual yang sebelumnya 

digunakan. 

 

3.5. Gambaran Umum Proyek Penelitian 

Objek yang diteliti kali ini merupakan Toko kelontong yang 

menjual telur secara grosir maupun retail/ecer bernama Dinar yang terletak 

di Jalan Krakatau Raya 1D, Kecamatan Semarang Timur, Provinsi Jawa 

Tengah. Seperti yang kita ketahui pada umumnya bahwa jenis bisnis yang 

berbentuk toko yang menjual telur biasa memperjualbelikan telur. Namun 

kelebihan yang terdapat pada Toko Dinar yaitu jenis telur yang 

diperjualbelikan beragam mulai dari telur yang utuh, telur retak/becek, 

putih telur, hingga telur tanpa cangkangnya. Pelanggan Toko Dinar sendiri 

sebagian besar merupakan toko-toko kelontong, pasar, toko roti, bahkan 

sampai swalayan. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, pemilik toko 

dibantu oleh 2 orang karyawan dan seorang yang melakukan tugas 

pengendalian dan kasir. Sistem informasi masih mengalir secara manual 

dengan melibatkan pencatatan menggunakan alat tulis dan kertas yang 

diperlukan sebagai bukti transaksi. Meski kegiatan bisnis toko dapat 

dikatakan mengalami perkembangan, namun dalam mekanismenya masih 

dapat ditemukan beberapa kelemahan. Untuk itu pengembangan dalam 

sistem informasi Toko Dniar tetap diperlukan guna mengeliminasi 

kelemahan yang ada. 
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 3.5.1. Flowchart Pembelian 
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Gambar 3.1. Flowchart Pembelian 
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 3.5.2. Flowchart Penjualan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Flowchart Penjualan 

  

 

Mencatat 

Penjualan 

Menerima 

Pendapatan 

Nota Penjualan 

Pencatatan barang 

yang terjual 

(persediaan) 

Buku 

Persediaan 


