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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah sebuah perusahaan manufaktur yang 

menjual berbagai aneka jenis cake, cookies dan aneka macam roti. Perusahaan 

tersebut bernama Gitamas Bakery, yang bertempat di Jalan Jendral Sudirman No 

221 Pemalang.  

3.2. Pengumpulan Data 

3.2.1. Sumber Data 

Sumber data dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung di lapangan 

sebagai obyek penulisan. Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan 

wawancara tatap muka dengan pemilik yang menjelaskan tentang latar belakang 

perusahaan, sistem yang selama ini dijalankan oleh perusahaan maupun kesulitan-

kesulitan seperti apa yang dihadapi pemilik dalam menjalankan proses bisnisnya 

dengan sistem lama. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui data berupa 

bukti-bukti, catatan maupun laporan perusahaan. Misalnya nota 

pembelian/penjualan, bukti pengiriman barang atau bisa juga dari catatan hutang 

perusahaan. 
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3.2.2. Jenis Data 

Penggunaan jenis data dalam penelitian yang dilakukan terdiri dari data 

kualitatif dan data kuantitatif : 

1. Data kualitatif 

Data kualitatif meliputi latar belakang perusahaan, struktur 

organisasi dan job description, sistem perusahaan yang lama (manual), serta 

kelemahan sistem manual tersebut.  

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data pembelian dan penjualan perusahaan 

yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif 

contohnya : data penjualan, data pembelian, data jumlah persedian. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneltian, teknik yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Mengadakan wawancara secara langsung dengan pemilik dan 

karyawan di Gitamas Bakery sebagai narasumber untuk mengumpulkan 

data yang dibutuhkan contohnya data tentang latar belakang dan proses 

bisnis yang berjalan di Gitamas Bakery sampai saat ini. 
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2. Observasi 

Observasi adalah proses mencatat tindakan dari subyek (orang), 

obyek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa menggunakan 

pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. Dalam penelitian 

ini, dilakukan observasi dengan cara peneliti mengamati secara langsung 

kegiatan bisnis yang berjalan di Gitamas Bakery. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui catatan, 

transkip, buku, surat kabar, notulen, agenda dan sebagainya. Dalam 

penelitian ini didapatkan dokumentasi melalui arsip atau catatan yang ada 

Gitamas Bakery.  

 

3.4. Gambaran Umum Sistem Perusahaan 

3.4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Gitamas Bakery merupakan jenis usaha yang berbentuk Perusahaan 

Manufaktur yang bergerak dalam industri pembuatan roti. Contoh hasil 

produksi seperti cake, cookies dan berbagai jenis roti. Badan hukum usaha 

yang berbentuk Perusahaan Perseorangan karena Gitamas Bakery adalah 

perusahaan keluarga yang dimana semua transaksi jual beli yang 

menghasilkan hasil, dimana hasil penjualan akan dipegang oleh pemilik dari 

perusahaan Gitamas Bakery tersebut tanpa adanya campur tangan dari pihak 

luar dan pihak ketiga. Jumlah seluruh karyawan Gitamas Bakery adalah 16 
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orang. Karyawan di bagian produksi berjumlah 12 orang dan bagian 

penjualan berjumlah 3 orang dan 1 admin bekerja setiap hari. 

Roti merupakan produk yang tidak tahan lama, contohnya roti basah. 

Jika produk kurang laku, maka biasanya akan dijual dengan harga murah 

untuk mengatasi sisa stok roti yang dibuang. Gitamas Bakery biasanya 

memberikan diskon dan bonus kepada konsumen yang melakukan order 

secara besar. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepuasan konsumen dan juga 

sebagai reward kepada konsumen yang telah percaya kepada produk roti 

dari Gitamas Bakery.  

 

Berikut susunan organisasi perusahaan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi 
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Berikut jabatan dan tanggung jawab dari masing-masing struktur 

organisasi : 

a. Pemilik Gitamas Bakery (Owner)  

1. Bertanggung jawab penuh atas nama perusahaan.  

2. Memimpin jalannya dan menentukan strategi kebijakan perusahaan.  

3. Mengelola dan mencatat order pembelian bahan baku 

b. Bagian Produksi  

1. Mengawasi dan mengendalikan proses produksi (quality control).  

2. Mengecek stadar mutu dari bahan baku 

c. Bagian Penjualan  

1. Melayani konsumen dengan baik  

2. Menlakukan pencatatan terhadap kuantitas produk. 

d. Kasir (Admin) 

1. Melayani dan membuat bukti-bukti transaksi pembayaran customer. 

2. Mengatur masuknya aliran kas perusahaan 
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            3.4.2 Sistem Akuntansi Perusahaan  

a. Sistem Pembelian Bahan Baku 

Pembelian bahan baku dilakukan diorder melalui telepon. 

Pembelian dilakukan apabila, bagian produksi ingin memulai proses 

produksi dan mendapati stok bahan baku yang kurang atau habis. Bagian 

gudang juga akan mengecek persedian bahan baku, sehingga pada saat 

proses produksi tidak akan kekurangan bahan baku maupun bahan 

pembantu yang lain. Bahan baku dikirim oleh supplier, pada saat barang 

datang kemudian dilakukan pengecekan ulang barang pesanan.  

b. Sistem Produksi 

            Produksi dilakukan setiap hari, jumlah produksi sudah ditentukan 

sebelumnya. Jika produksi sudah berubah menjadi produk jadi, kemudian 

dilakukan proses quality control untuk menjaga mutu dan standar yang 

ditentukan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Selain itu juga untuk 

mencegah dan menghindari kerusakan produk roti. Kemudian dilakukan 

proses pengemasan. Bila tidak ada order dalam jumlah besar, maka pemilik 

akan menyuruh bagian produksi agar memproduksi roti hanya untuk 

mengisi persediaan roti dan disimpan di display toko depan, biasanya untuk 

konsumen yang membeli secara eceran.   

c. Sistem Penjualan  

             Dalam sistem penjualan yang berjalan, semua pendapatan di 

Gitamas Bakery murni didapat dari penjualan roti di toko baik yang 

membeli secara tunai maupun kredit, pemilik tidak menggunakan sales roti 
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dalam proses penjualannya. Penjualan tunai akan terjadi apabila pembeli 

melakukan pemesanan sesuai dengan roti yang diinginkan, setelah itu 

dibayar langsung dan uang diterima oleh kasir. Kemudian kasir membuat 

faktur penjualan tunai sebanyak dua rangkap yang diberikan kepada 

pembeli dan yang lainnya untuk arsip transaksi. 

            Penjualan kredit akan terjadi apabila pembeli melakukan order tapi 

belum melakukan transaksi pembayaran. Pemilik akan memberi waktu 7 

hari sebagai waktu jatuh tempo pelunasan kredit. Sebelumnya terlebih 

dahulu dilakukan pengecekan status kredit pembeli agar tidak terjadi kredit 

macet nantinya. Jika barang pesanan sudah dibayar sesuai jatuh tempo, 

maka data status pembayaran pembeli lunas. 
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3.4.3. Sistem yang Berlaku di Perusahaan 

Gambar 3.2 Flowchart Sistem Pembelian Bahan Baku 
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Gambar 3.3 Flowchart Sistem Produksi 
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Gambar 3.4 Flowchart Sistem Penjualan Tunai 
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Gambar 3.5 Flowchart Sistem Penjualan Kredit 
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Gambar 3.6 Flowchart Sistem Pelunasan Hutang 
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Gambar 3.7 Flowchart Sistem Pelunasan Piutang 
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3.5. Metode Analisis Data  

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah Rapid Application 

Development. Metode Rapid Application Development menggunakan prototype 

dalam pembuatan sistem sehinggga dapat mengembangkan sistem secara cepat. 

Berikut beberapa tahap dalam pengembangan sistem metode analisis data Rapid 

Application Development, diantaranya : 

a)  Tahap investigasi awal 

Pada tahapan ini, penulis telah mengidentifikasi permasalahan yang timbul di 

Toko Gitamas Bakery salah satunya karena sistem yang dipakai masih manual, 

sehingga dalam kinerjanya kurang berjalan dengan baik. 

b) Tahap analisis kebutuhan sistem 

Pada penelitian ini akan dirancang dan dikembangkan sebuah sistem baru sesuai 

dengan kebutuhan Toko Gitamas Bakery. Penulis akan menganalisis kebutuhan 

sistem pada bagian input data seperti jumlah aset yang dimiliki beserta dengan 

penyusutannya, stok persediaan yang akurat dan juga output data berupa 

laporan keuangan (laporan laba rugi, neraca, arus kas dan perubahan modal) 

yang akan memudahkan pemilik dalam melihat kinerja dan untuk menetukan 

langkah apa yang harus diambil kedepannya.  

c) Tahap desain 

Dalam tahap ini langkah-langkah dalam pembuatan prototype antara lain : 

 Pembuatan interface 

Interface adalah jembatan antara user dan program yang digunakan 

untuk media input tampilan tulisan dan pesan serta form form tampilan. 
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Interface menampilkan pesan dan tulisan, selain itu dalam interface ada 

form-form yang digunakan dalam tampilan program. 

 Pembuatan form 

Form merupakan tempat penulisan kode-kode program dan tempat 

dimana gambaran pebuatan sistem. Dalam membuat setiap form dibuat 

property yang disesuaikan dengan  kebutuhan. 

 Pembuatan kode 

Pembuatan kode yang benar akan menghasilkan hasil akhir program 

yang dikehendaki. Setiap kode dalam visual basic ditulis dengan bahasa 

basic dan mempunyai arti sendiri 

 Proses debugging 

Merupakan sebuah proses pengoreksian kesalahan kesalahan saat 

program dijalankan. Proses ini bertujuan agar kita mengetahui 

kesalahan kesalahan program sehingga menjadi program yang sesuai 

dengan yang diharapkan 

 Pembuatan kompilasi project 

Tahap ini merupakan tahap pengubahan program yang tadinya berupa 

project kemudian menjadi file.exe atau dengan kata lain file.exe 

merupakan aplikasi yang mandiri. 

d) Tahap implementasi 

Tahap implementasi adalah tahap yang paling akhir setelah pembuatan 

program,tahap yang diterapkannya program yang telah dibuat kedalam 

perusahaan. 




