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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah home 

industry “Adijaya Bakery”.Home industry ini terletak di Kompleks Ruko Wijaya 

Kusuma Mukti, Jl. Kol. Sunandar No. 7, Pati – Jawa Tengah. 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

3.2.1 Sumber Data 

Dalam melakukan perancangan sistem informasi ini, penulis 

mendapatkan data dari dua sumber, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer penulis dapatkan dari pemilik home industry ini melalui 

wawancara secara langsung. Data primer yang penulis dapatkan dalam 

penelitian ini berupa penjelasan mengenai sistem manual yang selama 

ini berjalan di home industry tersebut.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder penulis dapatkan dengan adanya media perantara, 

seperti nota pemesanan, pencatatan pemesanan dan laporan. Data 

sekunder yang penulis dapatkan dalam penelitian ini berupa data 

pencatatan operasional dan keuangan secara manual. 
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3.2.2 Jenis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa data yang 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang diukur dengan angka, dan 

dianalisa dengan prosedur statistik. Dalam penelitian ini data yang 

penulis dapatkan adalah jumlah pesanan tiap bulan, jumlah persediaan 

bahan baku, biaya operasional, dan harga pokok produksi. 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang didapat dengan melibatkan 

pendekatan dengan materi subjek (tidak berdasarkan angka). Dalam 

penelitian ini data yang penulis dapatkan adalah proses produksi, 

flowchart, dan permasalahan yang terjadi dalam perusahaan. 

3.3 Metode Pengumpulan dan Analisis Data 

3.3.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 
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a. Metode Wawancara 

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan model 

survei. Dalam metode ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan 

secara lisan kepada subjek penelitian. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data menggunakan 

catatan atau arsip yang dimiliki oleh perusahaan. Data atau informasi 

tersebut merupakan contoh nota pesanan, bukti pembayaran, dan proses 

kerja yang ada dan dibutuhkan untuk penelitian. 

3.3.2 Metode Analisis Data 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis 

data dengan model Rapid Application Development (RAD) dengan 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Tahap Investigasi Awal 

Tahap ini merupakan tahap awal dari penelitian yang bertujuan 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dalam penelitian ini 

penulis melakukan analisis untuk mengetahui permasalahan yang 

terjadi pada sistem operasional dan keuangan di Adijaya Bakery. 
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b. Tahap Analisis Masalah 

Tahap ini merupakan tahap dimana penulis mengidentifikasi dua 

bagian, yaitu: 

1) Tahap penentuan daftar kebutuhan sistem 

Dalam tahap ini penulis mencari kelemahan sistem yang ada 

pada Adijaya Bakery, bagaimana sistem yang dapat diterapkan 

dalam perusahaan ini. 

2) Tahap penentuan sasaran hasil peningkatan sistem 

Dalam tahap ini penulis menganalisa kebutuhan sistem 

perusahaan berupa input – proses – output. 

3) Tahap Desain 

Dalam tahap desain, penulis akan menggunakan sistem 

terkomputerisasidengan SQLyog untuk memvisualisasikan 

tampilan sistem Adijaya Bakery. 

4) Tahap Implementasi 

Setelah selesai pada tahap desain sistem terkomputerisasi 

menggunakan SQLyog, penulis kemudian harus 

mengimplementasikan program pada Adijaya Bakery. Dibutuhkan 

waktu untuk menerapkan sistem baru pada perusahaan, hal ini 
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dilakukan untuk membantu user dalam mengoperasikan sistem 

baru. 

5) Tahap Evaluasi 

Setelah menjalankan tahap implementasi, user baru dapat 

memberikan feedback kepada penulis untuk dijadikan evaluasi atas 

perancangan sistem tersebut.  

3.4 Gambaran Umum Adijaya Bakery 

Objek penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Adijaya Bakery 

yang merupakan sebuah home industry yang terletak di Kompleks Ruko Wijaya 

Kusuma Mukti, Jl. Kol. Sunandar No. 7, Pati – Jawa Tengah. Pada awalnya 

Adijaya merupakan sebuah toko kelontong (tahun 1992), kemudian pada awal 

tahun 1993, Ibu Heni, pemilik usaha Bakery ini memutuskan untuk mengikuti 

cooking and baking course di Surabaya – Jawa Timur. Tahun 1994, Ibu Heni 

mulai menerima pesanan catering untuk wedding dan meeting yang kemudian 

menjadikan usaha ini semakin dikenal oleh masyarakat kota Pati dengan sebutan 

Adijaya Catering. 

Kemudian pada tahun 2008, Adijaya mulai melakukan spesialisasi di bagian 

Bakery dengan memproduksi berbagai macam roti, diantaranya yang paling 

banyak diminati oleh pasar adalah roti single dalam 5 varian rasa, roti isi 5 rasa, 

dan roti isi 7 rasa. 
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Dalam pemasarannya, Adijaya Bakery menyediakan minimal 60 roti per hari 

di etalase ruko Adijaya, menerima pesanan (Made by Order), dan penjualan 

secara konsignasi dengan menitipkan 20 roti per 3 hari di 10 warung/ toko di 

daerah kota Pati. Saat ini, Ibu Heni sudah memperkerjakan 15 orang karyawan, 1 

orang di bagian kasirdan 14 orang di bagian produksi dengan rincian 1 orang di 

mixing dan cutting, 4 orang di filling dan forming, 3 orang di oven processing, dan 

6 orang di packaging. 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 

3.5 Sistem yang Digunakan Saat Ini 

3.5.1 Proses Penjualan Tunai 

a. Customer datang ke etalase ruko Adijaya Bakery. 
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c. Bagian kasir mengecek barang yang dibeli dan membuatkan nota 

pembelian. 

d. Kasir menyerahkan nota pembelian yang berwarna putih (rangkap 

1), nota pembelian yang berwarna kuning (rangkap 2) disimpan 

sebagai arsip. 

e. Customer membayar dengan uang tunai. 

f. Bagian kasir menyerahkan barang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Flowchart Penjualan Tunai 
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3.5.2 Proses Penjualan Pesanan 

a. Customerdatang ke etalase ruko Adijaya Bakery. 

b. Bagian kasir akan memberikan beberapa menu roti dan kue basah. 

c. Customer memilih dan memesan jenis roti atau kue basah yang 

diinginkan berikut jumlahnya. 

d. Bagian kasir mencatat pesanan dalam nota pesanan. 

e. Bagian kasir akan memberikannota pesanan yang berisi data 

lengkap customer beserta tanggal pesanan akan dikirimkan. 

f. Customer akan melunasi pembayaran pada saat barang dikirimkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Flowchart Penjualan Pesanan 

 

 

 

Customer Kasir 

Mulai 
Memilih 

barang 

pesanan 

Menerima  

dan 

mencatat 

pesanan 

 
Membuat Nota 

Pemesanan 

1 
2 

Menerima Nota 

Pemesanan 

1 

Selesai 

T 



43 
 

3.5.3 Proses Penerimaan Kas 

a. Pada saat barang akan diserahkan kepada customer, bagian kasir 

atau pemilik akan memberikan invoice. 

b. Customer melakukan pembayaran. 

c. Bagian penerima kas akan membuat keterangan lunas, dan nota 

rangkap 1 (berwarna putih) diserahkan kepada customer, yang 

berwarna kuning disimpan sebagai arsip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Flowchart Penerimaan Kas 
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3.5.4 Proses Pembelian Kredit 

a. Bagian produksi mengecek dan melaporkan kepada pemilik untuk 

stock bahan baku yang ada di gudang. 

b. Bagian kasir atau pemilik memesan barang ke supplier 

menggunakan telepon. 

c. Supplier mengirimkan barang ke tempat produksi. 

d. Barang dicek jumlah dan kondisinya. 

e. Bagian kasir atau pemilik melunasi pembelian. 

f. Supplier memberikan nota pembelian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasir/ Pemilik Produksi 

Mulai 

Menerima 

pesanan 

Mengecek 

stock di 

gudang 

Permintaan 

Order Bahan 

Baku 

Kurang/ 

Habis 

Disetujui 

Pemesanan 

kepada 

Supplier 
A 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Flowchart Pembelian Kredit 
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Gambar 3.6 Flowchart Pengeluaran Kas 
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3.5.6 Proses Produksi Roti 

Setiap hari, Adijaya Bakery rata-rata memproduksi 100 buah roti. 

Berikut adalah rincian proses produksinya: 

a. Mixing Adonan 

Pada proses ini, adonan diaduk menggunakan mesin mixerselama 

kurang lebih 20 menit. Kapasitas untuk tiap mesinnyakurang lebih bisa 

digunakan untuk 8 kg tepung. 

b. Fermentasi 

Pada proses ini, ragi pada adonan akan memecah karbohidrat yang 

terdapat dalam tepung menjadi alkohol dan beberapa jenis asam. 

Alkohol dan asam tersebut akan berpengaruh terhadap rasa dan aroma 

pada roti. Pada proses ini juga menghasilkan CO2 yang akan 

mengembangkan adonan. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 

30 menit. 

c. Penghilangan gas 

Pada proses ini, adonan akan ditekan sehingga gas yang ada dalam 

roti terbuang, proses ini menjadikan tekstur adonan menjadi halus. 

Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. 
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d. Pendiaman 

Pada proses ini, adonan didiamkan selama beberapa menit untuk 

menstabilkan suhu dan menjaga kualitas adonan. Proses ini 

membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. 

e. Filling&Forming 

Pada proses ini, adonan dibentuk dan diberi isi (selai, cokelat, dan 

daging ayam). Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. 

f. Steam 

Pada proses ini, adonan dikembangkan dalam mesin steamer.Proses 

ini membutuhkan waktu kurang lebih 50 menit. 

g. Oven 

Pada proses ini, adonan dipanggang dalam oven. Pemanggangan 

dilakukan dengan waktu dan suhu yang disesuaikan dengan jenis roti. 

Proses ini membutuhkan waktu 10 sampai 30 menit. 

h. Pendinginan 

Pada proses ini, roti yang sudah matang didinginkan terlebih dahulu 

sebelum dikemas. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 

menit. 
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i. Packaging 

Pada proses ini, roti yang sudah selesai didinginkan, siap untuk 

dikemas. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. 

Berikut alat-alat yang digunakan dalam proses produksi: 

a. 2 mesin mixer. Kapasitas tiap mesin mixer adalah 8 kg terigu. 

b. 4 buah oven. 3 oven aktif digunakan dan 1 oven sebagai cadangan. 

Kapasitas produksi 1 oven sebanyak 70 buah roti. 

c. 1 mesin steamer. Kapasitas mesin steamer sebanyak 180 buah roti. 

 

 

Gambar 3.7 Alur Proses Produksi 
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