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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur CV. Sarana 

Graha dengan pemilik yang bernama Bapak Guntoro. Kegiatan 

operasionalnya berada di jalan Majapahit, Semarang. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

 Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok tanpa melalui 

perantara (Sulistyanto & Clara, 2016). 

Data primer dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan 

observasi, wawancara, dan eksperimen. Pada CV. Sarana Graha, data 

primer di dapatkan oleh peneliti melalui wawancara langsung dengan 

pemilik dan juga pada beberapa staff disana serta melakukan 

observasi langsung ke lapangan bagaimana kegiatan operasional 

perusahaan.  

 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung, melalui perantara (Sulistyanto & Clara, 2016). 
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Data sekunder ini dapat berupa nota-nota, bukti transaksi penjualan 

dan pembelian, maupun dokumen/arsip perusahaan.  

b. Jenis Data 

 Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data informasi yang berupa kalimat bukan 

berbentuk angka atau bilangan. 

Data kualitatif ini lebih sulit didapatkan dan membutuhkan waktu 

yang lebih lama. Pada CV. Sarana Graha ini, data kualitatif yang 

didapatkan berupa sistem-sistem atau siklus-siklus operasional 

perusahaan selama ini serta masalah apa yang selama ini dihadapi oleh 

perusahaan.  

 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data informasi yang berbentuk angka atau 

bilangan yang dapat dihitung secara matematis. 

Data kuantitatif ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk 

mendapatkannya. Pada CV. Sarana Graha ini, data kuantitatif berupa 

data stok/persediaan bahan baku, data transaksi-transaksi penjualan & 

pembelian. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan analisis pada perusahaan CV. Sarana Graha, teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk memenuhi data-data yang 

diperlukan yaitu : 



 

 

22 

 

a. Teknik observasi 

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data primer 

dengan mengamati secara langsung objek data (Jogiyanto, 2013).  

Pada CV. Sarana Graha, observasi dilakukan dengan mengamati 

bagaimana proses produksi yang ada, serta sistem akuntansi 

perusahaan pada saat ini. 

b. Teknik wawancara 

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer 

dengan melakukan komunikasi dengan responden untuk 

mendapatkan data yang diinginkan (Jogiyanto, 2013). 

Di CV. Sarana Graha, wawancara dilakukan dengan pemilik dan 

beberapa staff perusahaan. 

c. Teknik dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mendokumentasikan data-data perusahaan yang berguna dalam 

menganalisa solusi yang tepat bagi perusahaan. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Dalam menganalisis data perusahaan, metode yang digunakan dalam 

pengembangan sistem yaitu menggunakan metode Model Driven 

Development.  
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Tahap-tahap pengembangan sistem menggunakan metode Model Driven 

Development yaitu : 

a. Identifikasi masalah 

Bertujuan untuk mengidentifikasi, menemukan masalah-masalah, 

kelemahan yang terjadi di dalam perusahaan. 

b. Analisis masalah 

Bertujuan untuk menemukan penyebab-penyebab, masalah yang 

dihadapi oleh perusahaan saat ini dan menemukan solusi yang tepat  

bagi perusahaan.  

c. Identifikasi kebutuhan sistem 

Bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem perusahaan yang 

baru yang tepat untuk masalah yang dihadapi perusahaan pada saat 

ini. 

d. Desain logis 

Pada tahap desain merupakan tahap dalam mengaplikasikan sistem 

yang baru. Mengaplikasikan solusi terhadap masalah yang telah 

ditemukan dalam perusahaan.  

Ada 3 tahap diantaranya : 

 Desain data  

Tahap ini  dilakukan desain database yang diperlukan disertai 

dengan hubungan antar database tersebut, yaitu dengan 

membuat ERD. 
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 Desain Proses 

Tahap ini dilakukan desain proses pengolahan data input 

menjadi output, yaitu dengan membuat diagram arus data 

(DFD). 

 Desain Interface 

Tahap ini dilakukan dengan mendesain tampilan input dan 

output yang dapat memudahkan pengguna atau user.  

 

3.5 Gambaran Umum Perusahaan 

3.5.1 Profil Perusahaan 

 CV. Sarana Graha merupakan perusahaan manufaktur pembuatan 

dan penyediaan pintu. Pemilik dari CV. Sarana Graha bernama Bapak 

Guntoro. Beliau telah menggeluti bisnis ini selama kurang lebih 5 tahun. 

Selama ini, dalam melakukan pencatatan persediaan maupun transaksi 

masih  secara manual dan beberapa menggunakan excel. Sehingga, 

terkadang hal tersebut memungkinkan terjadi kesalahan-kesalahan 

(human error). 
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3.5.2 Struktur Organisasi  

 

Bagan 3.1. Struktur Organisasi 

3.5.3 Job Description 

 Owner 

Bertugas dalam mengawasi dan memastikan bahwa perusahaan 

sudah berjalan sesuai dengan arah dan tujuan perusahaan. 

 Administrasi 

Bertugas mengawasi admin keuangan dan admin gudang dalam 

melakukan pencatatan laporan persediaan bahan baku dan laporan 

kuangan perusahaan. 

 Admin Keuangan 

Bertugas melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan kas 

perusahaan dan transaksi-transaksi perusahaan. 

 Admin Gudang 

Bertugas untuk mencatat dan mengontrol persediaan bahan baku 

maupun persediaan barang jadi yang siap kirim. 
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 Produksi 

Bertugas dalam mengatur ketersediaan stok bahan baku dan 

bertanggung jawab terhadap kualitas produksi yang dihasilkan serta 

menjaga efisiensi waktu dalam proses produksi. 

 Pemasaran 

Bertugas dalam mengatur strategi promosi, strategi penjualan untuk 

mencapai target dan menjaga relasi yang baik dengan konsumen, 

memberikan konsultasi dan pengarahan pada konsumen, 

memberikan putusan finalisasi pada konsumen. 

 Tukang 

Melakukan proses produksi sesuai dengan pesanan yang diterima 

dari customer. 

 Salesman 

Melakukan pemasaran, melayani pertanyaan-pertanyaan dari 

konsumen serta melakukan kegiatan-kegiatan promosi. 

 

3.5.4 Sistem perusahaan 

a. Sistem pembelian bahan baku 

Admin gudang akan mengontrol dan mengestimasi stok bahan baku 

untuk sebulan ke depan cukup atau tidaknya. Jika perlu dilakukan 

pembelian bahan baku, admin gudang akan menginformasikan 

kepada pihak admin keuangan agar melakukan pembelian bahan 

baku. Bagian admin keuangan  akan melakukan pemesanan yang 
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sebelumnya harus meminta persetujuan dari pemilik. Kemudian, 

setelah itu admin keuangan akan melakukan order ke supplier.  

Ketika barang datang, bagian gudang akan mengecek jumlah dan 

tipe yang dipesan sudah sesuai atau belum dengan yang dipesan. 

Setelah barang yang dipesan sudah sesuai, kemudian dilakukan 

pembayaran kepada supplier. 

b. Sistem penjualan/penerimaan pemesanan barang 

Dalam melakukan pemesanan barang, konsumen akan menjelaskan 

secara detil kebutuhan dan keinginan pintu yang akan dipesan seperti 

tipe, ukuran, motif dan detil lainnya kepada salesman. Setelah deal 

dan cocok harga, konsumen akan memberikan uang muka terlebih 

dahulu sebelum pesanan tersebut di proses. Setelah bagian admin 

keuangan menerima uang muka, pesanan diserahkan pada admin 

gudang kemudian akan diserahkan kepada bagian produksi agar di 

proses. Setelah pesanan selesai diproduksi kemudian bagian 

produksi akan menginformasikan kembali kepada admin gudang 

bahwa pesanan sudah selesai diproduksi. 

c. Sistem pengiriman barang kepada customer dan pelunasan 

pembayaran 

Setelah pesanan selesai diproduksi, admin gudang akan 

menginformasikan kepada admin keuangan. Kemudian admin 

keuangan akan membuat nota dan surat jalan untuk pesanan tersebut. 

Setelah itu, pesanan diberikan oleh driver untuk dikirim kepada 
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konsumen. Ketika pesanan telah sampai pada konsumen dan 

konsumen telah mengecek pesanannya, konsumen akan memberikan 

pelunasan pembayaran. Untuk pembayaran dilakukan sesuai 

kesepakatan melalui transfer atau cash. Kemudian setelah menerima 

pembayaran, admin keuangan akan membuat bukti pembayaran 

untuk diserahkan kepada konsumen. 

d. Sistem produksi 

Bagian produksi akan melakukan proses produksi berdasarkan pada 

pesanan/request dari konsumen, karena menyesuaikan dengan 

ukuran, motif, tipe dan variasi yang diinginkan. Awalnya, admin 

gudang akan menginformasikan pesanan yang harus dikerjakan dan 

menginformasikan bahwa bahan baku yang dibutuhkan sudah 

tersedia atau belum. Kemudian bagian produksi akan memulai 

proses produksi dengan memotong bahan baku sesuai dengan ukuran 

dan bentuk yang diinginkan oleh konsumen. Setelah itu, dirapikan 

dan dihaluskan. Barang yang sudah dibentuk serta dirapikan tersebut 

akan diberikan motif ataupun variasi sesuai permintaan dari 

konsumen. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu melubangi & 

memberi ruang/bagian-bagian untuk engsel dan handle pintu. 

Selanjutnya dilakukan pemasangan engsel dan handle pintu. 

 

 

 



 

 

29 

 

3.5.5 Flowchart 

a. Pembelian Bahan Baku 

Admin Gudang Admin Keuangan Pemilik 

   

Flowchart 3.1. Pembelian Bahan Baku 
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b. Penjualan (Penerimaan Pemesanan Barang) 

Flowchart 3.2. Penjualan (Penerimaan Pemesanan Barang) 
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c. Pengiriman barang kepada customer dan pelunasan pembayaran 

Admin Gudang Admin Keuangan Driver 

   

Flowchart 3.3. Pengiriman barang kepada customer dan 

pelunasan pembayaran 
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d. Sistem Produksi 

Admin Gudang Produksi 

  

 Flowchart 3.4. Sistem Produksi 
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