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BAB III 

Metodologi Penelitian 

3.1 Objek & Lokasi Penelitian 

Objek yang digunakan oleh penulis adalah perusahaan otomotif 

“PT. Idola Aerindo Udaya” yang dimiliki oleh bapak Ferry Hendrawan, 

sebelum pemilik bergerak dibidang komponen otomotif beliau membuat 

alat yang memudahkan kegiatan di bandara atau yang berhubungan 

dengan bandara dan pesawat. Perusahaan ini berlokasi di Jl. Raya 

Karanganyar Km 11 No.45, Semarang. 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

3.2.1 Sumber Data 

3.2.1.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari 

sumbernya langsung. Dalam penelitian ini data primer yang 

didapat dari anak pemilik perusahaan PT. Idola Aerindo Udaya 

yaitu Allan Hendrawan. Dan melakukan observasi langusng 

pada siklus dari operasi tersebut. 

3.2.1.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak dari 

sumbernya langsung, atau dengan kata lain data yang diambil 
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dari dokumen perusahaan. Data sekunder dalam penelitian ini 

berasal dari data pemasok, pembelian, penjualan dan 

sebagainya 

3.2.2 Jenis Data 

3.2.2.1 Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan sebuah data yang tidak dapat 

diukur secara tepat, dikarenakan data yang tidak berupa angka 

atau bilangan melainkan berupa informasi atau keterangan. 

Data kualitatif dalam penelitian ini mencakup penjelasan atas 

sistem yang sekarang digunakan untuk kegiatan operasional 

dari perusahaan yang di teliti penulis 

3.2.2.2 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur 

serta dapat dihitung dikarenakan data yang berupa angka atau 

bilangan. Data kuantitatif dalam penelitian ini seperti data 

mengenai penjualan, pembelian, persediaan, dan lain 

sebagainya. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data  

Metode Pengumpulan Data yang digunakan ke dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

3.3.2 Metode wawancara 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara 

melakukan tanya jawab oleh pihak yang terkait dalam perusahaan. Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan nya dengan tanya jawab bersama anak 

dari pemilik perusahaan PT. Idola Aerindo Udaya. 

3.3.2 Metode observasi 

Metode ini proses pengamatan secara langsung proses dan sistem 

perusahaan secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti melakukannya 

dengan melihat semua proses, aktivitas yang terjadi di perusahaan yang 

bersangkutan. 

3.3.3 Dokumentasi  

Metode ini adalah metode yang cara pengumpulan data nya dengan 

mengumpulkan data fisik seperti dokumen, struktur organisasi, aturan 

perusahaan, kemudian dioleh menjadi informasi yang berguna bagi 

managemen. 
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3.4 Metode Analisis Data 

Penilitian ini menggunakan Model Driven Development. Maka dari itu 

berikut adalah langkah dalam menganalisa data menggunakan pendekatan 

Model Driven Development: 

1. Tahap identifikasi masalah : tahap ini bertujuan demi menyelidiki 

aktivitas yang terjadi di perusahaan dan harus menentukan persoalan 

yang harus dipecahkan. 

2. Tahap analisis masalah: tentunya setelah kita mengidentifikasi 

masalah, maka langkah beikutnya yaitu menganalisis masalah yang 

terjadi di perusahaan, yang pastinya besertaan dengan kelemahan pada 

sistem yang sekarang dipakai. 

3. Tahap analisis kebutuhan sistem: tahap yang berikutnya yaitu 

menganalisis kebutuhan sistem, seperti apa yang perusahaan tersebut 

butuhkan demi kelancaran usaha nya. 

4. Tahap desain: setelah mengetahui solusi dari masalah atau kebutuhan 

sistem yang baru. Maka penulis akan membuat sistem dari 3 kategori 

desain: 

• Desain data : tahap ini tentunya mengatur sebuh penyimpanan 

untuk database pada program yang akan dibuat sehingga 

penghubung antar sistem supaya sistem berjalan dengan baik. 

Maka dari itu penulis membuat ERD (entity Relationship 
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Diagram). EDR menunjukan hubungan antar entitas dan 

keterkaitan satu dengan yang lain.  

• Desain Proses : pada tahap selanjutnya penulis akan melakukan 

proses desain proses dari input hingga output. Yang pastinya 

dengan membuat Data Flow Diagram (DFD). 

• Desain Interface: tahap selanjutnya yaitu mendisain tampilan 

pada input dan output, yang berguna untuk memudahkan 

pengguna atau user. 

 

3.5 Gambaran Umum Perusahaan dan Sistem Akuntansi yang berlaku 

3.5.1 Profil Perusahaan 

Perusahaan komponen otomotif “PT. Idola Aerindo Udaya” yang 

bertempat di di Jl. Raya Karanganyar Km 11 No.45, Semarang. Pemilik 

perusahaan ini bapak Ferry Hendrawan  . dan perusahaan ini berdiri sejak 4 

maret 1992.  
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3.5.2 Struktur Organisasi 
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3.5.3 Job Description 

Setiap karyawam memiliki tugas masing masing. Dan berikut adalah tugas 

dari setiap karyawan di PT. Idola Aerindo Udaya: 

I. DIREKTUR 

• Menetapkan anggaran dasar dan peraturan untuk memenuhi 

persyaratan pelanggan. 

• Menetapkan kebijakan mutu dan tujuan mutu. 

• Melaksanakan tinjauan manajemen. 

• Menetapkan tanggung jawab dan wewenang serta 

mengkomunikasikannya. 

• Bertanggung jawab terhadap proses yang berkaitan dengan pelanggan. 

• Memberikan Persetujuan pemasok yang berterima. 

II. MANAJEMEN REPRESENTATIF  

• Memastikan proses yang diperlukan untuk system manajemen mutu 

ditetapkan diterapkan dan dipelihara. 

• Melaporkan pada pucuk pimpinan tentang peri kerja system 

manajemen mutunya dan kebutuhan apapun untuk perbaikannya. 

• Memastikan pembangkitan kesadaran tentang persyaratan pelanggan 

di seluruh organisasi. 
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III. PERSONALIA & PURCHASING MANAGER 

• Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan 

dengan peningkatan sumber daya manusia. 

• Bertanggung jawab terhadap penerimaan karyawan baru. 

• Bertanggung jawab terhadap pengadaan bahan baku dan bahan 

penunjang. 

• Bertanggung jawab terhadap evaluasi calon pemasok. 

• Bertanggung jawab terhadap performance supplier. 

IV. PRODUCTION MANAGER 

• Membuat rencana produks dengan sumber daya manusia dan peralatan 

yang ada. 

• Mengatur agar proses produksi dapat berjalan tepat waktu. 

• Mengatur dan meretapkan jadwal delivery sesuai dengan permintaan 

pelanggan. 

• Bertanggung jawab atas proses produksi. 

• Memberi keputusan atas produk yang tidak sesuai. 

V. ENGINEERING MANAGER 

• Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan desain dan 

pengembangan. 

• Bertanggung jawab atas verfikasi dan validasi desain internal. 

• Bertanggung jawab atas pembuatan peralatan penunjang. 
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VI. SPV. PERSONALIA 

• Mengevaluasi kehadiran karyawan. 

• Mergkoordinir pelaksanaan Program Training dari beberapa 

Departemen. 

• Meryiapkan Astek Karyawan. 

VII. SPV. PURCHASING 

• Membeli bahan baku berdasarkan permintaan bagian gudang. 

• Membeli bahan penunjang kegiatan produksi atas permintaan. 

• Melaksanakan evaluasi calon pemasok. 

• Mengevaluasi performance supplier. 

• Meneruskan klaim QC perihal ketidaksesuaian bahan/barang kiriman 

pemasok pada pemasok bersangkutan. 

• Bertanggung jawab terhadap perawatan bahan baku, bahan penunjang. 

VIII. SPV. MAINTENANCE MESIN & GEDUNG  

• Bertanggung jawab atas kesiapan mesin dalam proses produksi. 

• Secara berkala merawat mesin. 

• Mengadakan perbaikan mesin yang mengalami kerusakan. 

• Bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan gedung dan 

lingkungan kerja. 
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IX. SPV. MAINTENANCE DIES & JIG 

• Bertanggung jawab atas kesiapan mesin dalam proses produksi. 

• Secara berkala merawat mesin. 

• Mengadakan perbaikan mesin yang mengalami kerusakan. 

X. SPV. DELIVERY 

• Menginformasikan jumlah permintaan produk pelanggan beserta 

jadwal pengiriman tiap bulannya kepada tiap line bottle neck proses 

Termasuk perubahan schedule dari pelanggan jika ada. 

• Menginformasikan Forecast dari pelanggan ke tiap bottle neck 

process. 

• Menginformasikan permintaan pelanggan menurut order kirim barang 

pada bagian Gudang Finish Good atau Process Final Assembly. 

• Memastikan proses delivery berjalan sesuai Schedule/OKB dari 

pelanggan. 

• Menerima product claim costumer dan menyerahkannnya ke bagian 

quality untuk Dianalis 

XI. SPV. QUALITY 

• Bertanggung jawab atas tiap proses inspeksi. 

• Memastikan bahan baku yang dibeli memiliki spesifikasi mutu yang 

sesuai. 

• Memastikan proses pengerjaan produk sesuai dengan instruksi kerja 

yang mempengaruhi mutunya. 
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• Memastikan tiap hasil dari produk sesuai standar mutu yang 

ditetapkan. 

• Menganalisa timbulnya produk tidak sesuai dan meniadakannya jika 

memungkinkan. 

XII. SPV. TEKNIK 

• Redrawing produk dari pelanggan ke dalam format perusahaan. 

• Mendesain bahan penunjang seperti Dies dan Jig. 

• Melaksanakan pengujian untuk produk baru dan pruduk berjalan. 

XIII. SPV. MARKETING 

• Bertanggung jawab terhadap evaluasi kepuasan pelanggan. 

• Membuat surat jalan pengiriman produk, rekapitulasi tagihan, kwitansi 

dan faktur pajak. 

• Memastikan costumer menyelesaikan tanggung jawabnya tepat waktu. 

• Membuat buku laporan penjualan. 

• Membuat laporan PPH 21 dan membuat neraca SPT tahunan. 
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XIV. STAFF GUDANG 

• Mendata bahan/barang yang diperlukan berdasarkan permintaan 

bagian produksi atau maintenance dan stock gudang terakhir. 

• Mengajukan permintaan barang/bahan tersebut pada bagian 

Pembelian. 

• Memastikan pengadaan barang/bahan yang diminta pada bagian 

pembelian tidak terlambat. 

• Mendata barang masuk dan keluar sesuai system FIFO. 

• Mengatur penempatan/penyimpanan bahan/barang sesuai sitat dan 

karakteristiknya serta kemudahan pengambilan dan penyimpanan menurut 

system FIFO. 

XV. PRODUKSI 

• Membuat barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang 

jadi  

• Melakukan berbagai proses : Stamping, Bending, Welding, Painting, 

Cutting, Sewing, Foaming, Ring C, dan yang terakhir Final Assy. 
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3.5.4 Sistem Akuntansi PT. Idola Aerindo Udaya 

3.5.4.1 Sistem Pembelian Bahan Baku 

Bagian gudang harus menginformasikan pada bagian pembelian (Purchasing) 

jika bahan baku yang terdapat di dalam Gudang sudah tidak bisa untuk 3 

bulan kedepan. Maka bagian pembelian harus memesan bahan baku. Dengan 

cara bagian pembelian membuat PO (Purcase Order) 

Setelah itu order kepada perusahaan penjualan bahan baku.  

Setelah barang datang maka dilakukan pengecekan jika terjadi 

ketidaksesuaian dengan yang diingikan maka bagian pembelian 

mengekalim kepada pihak pemasok yang bersangkutan. 

Untuk pemasok baru, bagian purchasing harus mengevaluasi terlebih 

dahulu dan dibicarakan kepada manager purchasing dan keputusan 

terakhir ada di direktur. 

3.5.4.2 Sistem Penjualan Barang 

Perusahaan akan dapat OKB (Order Kedatangan Barang) dari perusahaan 

yang memesan dalam hal ini contoh Izusu Astra Karena Izusu Astra 

termasuk perusahaan yang berlangganan dengan PT. Idola Aerindo 

Udaya. Setalah dapat OKB dari Izusu Astra. Bagian marketing membuat 

PO setelah itu membuat surat jalan pengiriman produk. Lalu membuat 

laporan pengiriman barang dan tagihan untuk Izusu Astra. Semua 

penjualan menggunakan tempo atau tidak ada yang tunai. 
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3.5.4.3 Sistem Pembayaran dan Pelunasan Hutang 

Semua pembayaran dan Pelunasan Hutang memakai sistem tempo. Dan 

biasanya bagian marketing mencatat kapan waktunya membayar dan jika 

sudah jatuh temponya maka bagian marketing menghubungi direktur 

untuk memberitahu bahwa tanggal tersebut waktunya 

membayar/pelunasan hutang. Karena jika untuk pembayaran yang 

membutuhan uang kas besar hanya direktur yang berwenang 

mengirimnya. Dan setelah itu bagian pemasok akan membuat bukti 

pembayaran bahwa barang tertentu sudah lunas dibayar oleh PT. Idola 

Aerindo Udaya 

3.5.4.4 Sistem Produksi 

Bagian produksi mengambil bahan baku yang ada di Gudang dan 

membuat laporan mengenai barang yang diambil, supaya bagian Gudang 

bisa mengecek lebih lanjut dan mencocokan jika terjadi kesalahan. Setlah 

itu bagian produksi bekerja sesuai bidangnya masing masing seperti 

Stamping, Bending, Welding, Painting, Cutting, Sewing, Foaming, Ring 

C, dan yang terakhir Final Assy. Setelah barang yang di produksi sudah 

jadi maka bagian quality akan mengecek semuanya persis dengan standart 

perusahaan yang ada. Jika sudah semua maka bagian marketing akan 

memberi tahu barang apa saja yang ada langsung dikirim. 
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3.5.5 Flowchart Sistem Akuntansi PT. Idola Aerindo Udaya 

3.5.5.1 Sistem Pembelian Bahan Baku  

Sistem Pembelian Bahan Baku 

Bagian Gudang Bagian Pembelian Bagian Administrasi 

Mulai

Mengecek Bahan Baku

Mencatat Kartu Stok

Kartu Stok

1

 

1

Purchase Order

Melakukan Order

Faktur Pembelian

2

Kartu Stok

Membuat Purchase 
Order

 

2

Faktur Pembelian

Melakukan Pencatatan 
Pembelian

Pancatatan Pembelian 
Kredit

Selesai
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3.5.5.2 Sistem Penjualan Barang 

Sistem Penjualan Barang 

Bagian Administrasi Bagian Gudang Bagian Pengiriman 

Mulai

Mendapat OKB (Order 
Kedatanagan Barang) 

dari Izusu

Ketersediaan 
Barang

Membuat Surat Jalan, 
Nota Penjualan

Surat Jalan

Membuat Purchase 
Order

1

Prosedur 
Pemesanan

Nota Penjualan

Nota Penjualan

Catatan Penjualan

Membuat Catatan 
Penjualan

 

1

Nota Penjualan

Surat Jalan

Menyiapkan Baranag 
Sesuai Pesanan

2

 

2

Membawa nota 
penjualan & surat jalan

Mengirim barang

Selesai
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3.5.5.3 Sistem Pembayaran/Pelunasan Hutang 

Sistem Pembayaran/Pelunasan Hutang 

Bagian Administrasi Direktur 

Mulai

Mengecek faktur 
pembelian yang sudah 

jatuh tempo

Catatan Pelunasan 
Hutang

Catatan Pengeluaran 
Kas

Faktur Pembelian

1

2

Bukti Pembayaran

Selesai

 

Melakukan Transfer

1

Bukti Pembayaran

2
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3.5.5.4 Sistem Produksi 

Sistem Produksi 

Bagian Produksi Bagian Gudang Bagian Administrasi 

Mulai

Mengambil bahan baku

Mencatat Daftar 
Barang yang di Ambil

Proses Produksi

Quality Control

Mencatat Daftar 
Barang Jadi

Daftar Barang Jadi

Daftar Bahan Baku

1

 

1

Pengecekan Barang 
Baku dan Barang Jadi

Mencatat Kartu Stok

Kartu Stock

2

 

2

Mencatat Persediaan

Persediaan

Selesai

 

 

 

 

 

 

 


