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Gambar 1. Perhitungan Harga Pokok Produksi 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1. Objek dan Lokasi Penelitian 
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Objek dari penelitian ini adalah “PT. Prokon Jaya Bangun Persada” yang 

berada di Jalan Plamongan Sari Raya Semarang yang telah berdiri sejak tahun 

2005. PT. Prokon Jaya Bangun Persada ini adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang bangunan yaitu pembuatan paving. Awalnya PT. Prokon Jaya Bangun 

Persada hanya memiliki 2 pencetak paving, namun seiring berjalannya waktu 

dan permintaan yang makin tinggi, kini PT. Prokon telah memiliki 7 mesin 

pencetak paving. 

 

2. Sumber dan Jenis Data 

2.1 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer menurut Prof. Dr. S. Nasution (2014) merupakan sumber 

data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari narasumber 

langsung. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Cara pengumpulan data primer yang digunakan 

oleh penulis adalah dengan survey dan wawancara secara langsung 

kepada pihak terkait. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung data primer 

dan diperoleh secara tidak langsung dari narasumber yaitu melalui 

media Data sekunder yang diperoleh penulis adalah struktur organisasi 
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beserta, data macam – macam barang dagang, data pemasok, dan bukti 

transaksi. 

 

2.2 Jenis data 

a. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam 

bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik 

pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, atau diskusi 

terfokus. Penulis memperoleh data kualitatif berupa prosedur 

penjualan, pembelian, dan proses pemesanan bahan baku. 

b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung yang berupa angka. 

Disini penulis memperoleh data berupa laporan keuangan dan nota – 

nota pembelian dan penjualan. 

 

 

 

 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.1 Metode Wawancara 
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Metode wawancara dalam buku Sugiyono (2013:231) merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka antara dua orang 

untuk bertukar informasi melalui tanya jawab langsung antara peneliti 

terhadap narasumber. Wawancara ini dilakukan untuk mencari informasi 

– informasi lain terkait dengan penelitian ini dan mengetahui kendala yang 

dihadapi yang dikarenakan pencatatan transaksi perusahaan yang masih 

manual. 

3.2 Metode Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan berbagai 

faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak 

hanya mengukur sikap dari responden, namun juga untuk merekam 

berbagai fenomena yang terjadi. Metode Observasi ini dilakukan untuk 

melihat proses dari sistem pembelian, penjualan, dan sistem pemesanan 

barang.  

3.3 Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subjek sendiri. Metode Dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh data 

– data laporan keuangan, nota – nota transaksi, dan lain – lain. 

 

4. Teknik Analisis 
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Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Rapid Application 

Development (RAD). Beberapa tahap yang harus dilakukan dalam metode 

Rapid Application Development (RAD), yaitu: 

4.1 Tahap Investigasi Awal 

Tahap ini merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

masalah – masalah dalam perusahaan serta menjawab semua 

permasalahan yang ada sehingga perusahaan dapat memperoleh solusi 

yang tepat. 

4.2 Tahap Analisis Kebutuhan 

Dalam Tahap Analisis Kebutuhan ini penulis menganalisis apa saja 

kebutuhan sistem yang diperlukan dan bagaimana sebaiknya sistem 

tersebut dikembangkan untuk menjawab masalah yang ada. 

4.3 Tahap Desain Sistem 

Penulis menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) 

dalam penelitian ini, dimana metode tersebut merupakan pembuatan 

prototypesistem yang lebih efektif, sehingga diharapkan dapat  

diimplementasikan dalam proses akuntansi perusahaan.  

Berikut beberapa tahap dalam pembuatan prototype : 

a. Pembuatan Interface 

Interface merupakan perantara antara program dan pengguna (user). 

Interface dapat menerima informasi dari pengguna (user) dan 

memberikan informasi kepada pengguna (user) untuk membantu 

memecahkan masalah. 
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b. Pembuatan Form 

Form adalah sebuah objek database yang digunakan untuk membuat 

kontrol-kontrol untuk proses memasukkan, memeriksa, dan 

memperbarui data. 

c. Pembuatan Kode 

Pengkodean dalam membuat sebuah sistem akuntansi berbasis 

komputer ini bertujuan agar sebuah program dapat dijalankan. 

d. Penentuan Database 

Database merupakan sekumpulan data yang disusun dengan ketentuan 

atau aturan tertentu yang disimpan dalam sebuah file. Database ini 

berisi data – data dalam bentuk tabel. 

e. Proses Debugging  

Debugging adalah sebuah metode untuk mencari dan mengurangi bug 

dalam sebuah program komputer sehingga program tersebut dapat 

bekerja sesuai dengan harapan. 

f. Kompilasi Projek 

Merupakan proses mengubah program dari bentuk projek menjadi 

sebuah file yang berdiri sendiri. 

 

 

5. Gambaran Perusahaan dan Sistem Akuntansi yang berlaku sekarang 

5.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bug
http://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
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PT. Prokon Jaya Bangun Persada merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang pembuatan paving. Perusahaan ini melakukan pencatatan akuntansi 

secara manual, seperti pencatatan penjualan, pembelian, pemesanan 

kepada supplier, dan lain – lain. Perusahaan ini hanya  menggunakan Ms. 

Excel guna mencatat transaksi – transaksinya, sehingga pencatatannya 

masih kurang akurat karena adanya kesalahan dalam menginput data. Oleh 

karena itu, PT. Prokon Jaya Bangun Persada memerlukan sebuah sistem 

akuntansi yang berbasis komputer yang memadai sehingga mengurangi 

kesalahan dalam pencatatan dan dapat menghasilkan laporan keuangan 

yang akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Struktur Organisasi 

 
Pemilik 
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Gambar 2. Struktur Organisasi 

 

5.3 Deskripsi Kerja 

a. Pemilik 

Pemilik bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang dijalankannya, 

seperti memantau kinerja karyawan, memantau produksi yang 

berjalan, dan memeriksa laporan keuangan dari usaha yang 

dijalankannya. 

b. Manajer 

Manajer bertanggung jawab untuk mengontrol pekerjaan bawahannya 

dari proses produksi, proses penjualan maupun pembelian serta 

mengontrol bagian keuangan. Manajer ini bisa dikatakan sebagai 

wakil dari Pemilik usaha. 

c. Keuangan 

Manajer 

Keuangan Produksi Karyawan 
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Bagian Keuangan bertanggung jawab dalam mengatur keuangan 

perusahaannya, seperti membuat laporan keuangan, mengurus 

keuangan dari transaksi penjualan maupun pembelian, dan mengurus 

pajak. 

d. Produksi 

Bagian Produksi bertanggung jawab mengawasi dan memantau proses 

produksi yang sedang berlangsung, melakukan quality control, 

memantau persediaan bahan baku di gudang. 

e. Karyawan 

Karyawan bertanggung jawab untuk melakukan proses produksi 

paving, dan melakukan pengiriman barang. 

 

5.4 Sistem Penjualan 

PT. Prokon Jaya Bangun Persada menjual paving – paving nya kepada 

perusahaan – perusahaan yang bergerak dibidang bangunan. Pertama, 

customermelakukan order, disini PT. Prokon Jaya Bangun Persada 

memiliki beberapa tipe paving sehingga customerbisa langsung memilih 

paving seperti apa yang mereka inginkan, setelah melakukan order, jika 

paving yang dipilih masih ada stok digudang, maka bisa langsung 

melakukan pengiriman ke tempat customer, tapi jika tidak ada stok, maka 

akan dibuatkan dahulu sesuai keinginan customer, produksi  kurang lebih 

1 bulan. Setelah barang siap untuk dikirim, perusahaan membuat Surat 

Jalan dan Faktur Penjualan, setelah itu barang diantar ke customer. Setelah 
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barang sampai ditangan customer, surat jalan dan faktur yang asli kembali 

ke kantor. Pembayaran dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan setelah 

barang yang dipesan sampai ke tangan customer. Setelah customer 

melunasi, Faktur ke 2 ditukar dengan Faktur yang asli dan customer diberi 

kwitansi. 

 

5.5 Sistem Pembelian Bahan Baku 

Bagian gudang mengecek persediaan di gudang, lalu mengisi formulir 

permintaan pembelian kepada bagian pembelian. Lalu bagian pembelian 

melakukan pemesanan kepada supplier melalui telpon. Misal, perusahaan 

membeli pasir kepada Bumi Jaya untuk hari rabu, lalu barang datang dan 

setiap hari jumaat Bumi Jaya akan melakukan penagihan dengan 

menggunakan Surat Jalan yang di tanda tangani oleh 3 orang pengawas, 

setelah itu Bumi Jaya akan memberikan kwitansi kepada perusahaan, dan 

perusahaan membayar dengan BG dalam jangka waktu 1 – 2 bulan setelah 

barang sampai. 
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Gambar 3. Flow Chart Penjualan Paving 
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Gambar 4. Flow Chart Pembelian Bahan Baku 

 

 

 

 

 


