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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Shinta Photo Album adalah badan usaha yang bergerak di bidang 

manufakturberupaalbum foto dan buku tamu. Shinta Photo Album berlokasi di di 

Jl. Industri XVI/609-610, Semarang. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 

Yuni 

(pengecekan, pengawasan) 

Santoso 

(owner, penjualan, pembelian) 

Daryanto 

(keuangan) 

David 

(pemasaran) 

Arif dan Sulaiman 

(pengiriman, penagihan) 

20 karyawan produksi 

(produksi) 

)) 
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Job Deskription 

Santoso Sutantyo (owner, keuangan, manajer) 

• menerima pesanan pelanggan 

• membeli barang dari supplier 

• mengontrol seluruh keuangan yang masuk dan keluar 

• menetapkan berbagai keputusan 

Daryanto (pembukuan) 

• mencatat keuangan CV 

• membayar hutang 

• menentukan penagihan piutang 

David (sales) 

• memasarkan barang 

• mencari pelanggan 

• menagih piutang 

Yuni (asisten, mandor) 

• mengawasi berjalannya produksi 

• mengecek bahan baku dan barang jadi 

• melaporkan kepada owner 
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Arif dan Sulaiman (pengantar barang, penagih) 

• mengantar barang sampai ke konsumen dalam kota Semarang 

• menagih konsumen dalam kota Semarang 

• mengangkut barang 

Karyawan produksi 

• memproduksi barang 

3.3 Jenis Data 

Menurut Marzuki dalam Metodologi Riset (2002) terdapat dua jenis data: 

a. Data Kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dapat dihitung dan 

biasanya berupa angka-angka atau bilangan-bilangan. 

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jumlah persediaan bahan baku, 

jumlah pembelian bahan baku, jumlah penjualan barang, dan jumlah 

pendapatan Shinta Photo Album. 

b. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara langsung, bukan 

berbentuk angka atau bilangan tetapi informasi atau keterangan. 

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah alur prosedur pembelian, 

penjualan, dan persediaan bahan baku. 
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3.4 Sumber Data 

       a. Data Primer 

Data primer adalah data yang secara langsung diambil oleh peneliti 

dari objek penelitian (Shinta Photo Album). Dalam penelitian ini data 

primer yang terdapat pada Shinta Photo Album berupa informasi langsung 

dari pemilik perusahaan mengenai keuangan perusahaan, prosedur 

pembelian, dan penjualan. 

c. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung didapat oleh 

peneliti dari objek penelitian, dan biasanya berupa catatan-catatan dan 

laporan. Data sekunder didalam penelitian ini berupa nota pembelian dari 

konsumen, dan catatan-catatan pesanan dari konsumen. 

 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

a.  Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data,dimana peneliti 

melakukan pengamtan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat 

dari dekat kegiatan yang dilakukan.   (Riduwan, 2004 : 104). 
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Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan 

langsung terhadap aktifitas dan kegiatan operasional  pada Shinta Photo 

Album. 

b. Wawancara 

Menurut Fathoni (2006 : 105), wawancara adalah teknik pengumpulan 

data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya 

pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan 

oleh yang diwawancara. 

Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bertemu langsung 

dan bertanya dengan pemilik Shinta Photo Album. 

c. Dokumentasi  

Menurut Otlet (International Economic Conference 1905) dokumentasi 

adalah kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, 

penemuan kembali dan penyebaran dokumen. 

Dokumentasi dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data fisik berupa 

nota-nota pembelian dan penjualan. 

 

3.6 MetodeAnalisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode Rapid Application Development 

(RAD)atau rapid prototyping. RADadalah model proses pembangunan perangkat 
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lunak yang tergolong dalam teknik incremental (bertingkat) untuk menyediakan 

pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang 

lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional.RAD 

merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik 

prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat 

pengembangan sistem/aplikasi. 

Tahap-tahap metode RAD: 

1. Tahap Investigasi awal 

Pada tahap investigasi awal ini dilakukan identifikasi terhadap masalah-

masalah apa saja yang ada pada perusahaan manufaktur Shinta Photo 

Album. Diidentifikasi pula penyebab muculnya berbagai  masalah tersebut 

agar dapat menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah. 

2. Tahap Analisis Kebutuhan 

Pada tahap analisis kebutuhan dilakukan analisis terhadap kebutuhan 

sistem baru yang dibutuhkan Shinta Photo Album agar berbagai masalah 

yang ada di dalam perusahaan berupa input, proses, dan output dapat 

terpecahkan. 

3. Tahap pembuatan database dan prototype 

3.1  Pembuatan Interface 

Interface merupakan perantara antara program dengan pemakai, 

dan digunakan sebagai media input oleh pemakai sistem.  
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3.2  Property form 

Form  mempunyai property yang dapat kita atur sendiri sesuai 

dengan kebutuhan.  

3.3  Penulisan kode 

Penulisan dilaksanakan untuk menjalankan program yang sudah 

dirancang untuk mendapatkan hasil akhir program 

3.4  Proses debugging  

Proses ini merupakan proses memperbaiki kesalahan yang 

terdeteksi saat prototype dijalankan. Kode yang salah diperbaiki 

sehingga program bisa berjalan dengan baik. 

3.5  Kompilasi project 

Project yang sudah jadi diubah tipe filenya menjadi exe agar 

menjadi suatu aplikasi yang independen. 

4. Tahap Implementasi 

Tahap ini merupakan tahap dimana project yang sudah jadi diterapkan 

kepada perusahaan. Kemudian dilakukan pelatihan kepada pemakai sistem 

informasi akuntansi sebagai user yang akan mengoperasikan project tersebut. 

 

3.7   Gambaran Umum Perusahaan 

3.7.1  Shinta Photo Album merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

manufaktur. Shinta Photo Album menjalankan perusahaannya dengan mengolah 

barang mentah dan barang setengah jadi menjadi barang jadi berupa album foto 
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dan buku tamu.Shinta Photo Album terletak di Jl. Industri XVI/609-610, 

Semarang. 

 

3.7.2  Sistem Pemesanan dan Penjualan Barang Jadi 

Sedangkan untuk aktivitas penjualan Shinta Photo Album dilakukan 

berdasarkan pesanan konsumen. Perusahaan tidak pernah menyediakan stock 

barang jadi. Konsumen yang akan membeli akan melakukan pemesanan terlebih 

dahulu via telepon atau fax kepada owner. Perusahaan hanya menjual barang 

kepada toko dengan jumlah pemesanan barang minimal 1 lusin. Kemudian 

pemilik mencatat barang apa saja yang diorder oleh pelanggan dan menyerahkan 

catatan tersebut ke bagian produksi. Barang yang akan dijual diangkut oleh bagian 

pengiriman dan diantarkan ke pelanggan. Pemilik mengeluarkan faktur penjualan 

perusahaan rangkap 3 atas barang penjualan, yang terdiri dari nota penjualan yang 

diberikan kepada pelanggan saat barang diantarkan oleh supir, nota pelunasan, 

dan nota yang disimpan menjadi arsip perusahaan. Pemilik juga membuat surat 

jalan yang dibawa oleh bagian pengiriman. Setelah pelanggan melunasi 

pembeliannya, maka pemilik akan menyerahkan nota pelunasan atas penjualan. 

Perusahaan tidak menerapkan uang muka terhadap konsumennya. Penagihan bisa 

dilakukan oleh supir atau sales. Sementara untuk penjualan tunai, pemilik 

langsung menyerahkan 2 nota (nota penjualan dan nota pelunasan) sekaligus 

kepada pelanggan. Owner yang membuat nota penjualan rangkap 3. 1 lembar nota 

disimpan owner dan yang 2 lembar lagi diserahkan kepada konsumen yang telah 

lunas membayar. 
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3.7.3 Sistem Pembelian Bahan Baku 

Shinta Photo Album membeli berbagai bahan baku dari berbagai supplier. 

Mandor mengecek bahan baku, lalu mencatat dan mendata bahan baku apa saja 

yang dibutuhkan untuk dibeli. Kemudian pemilik melakukan pemesanan bahan 

baku melalui telepon kepada supplier. Supplier akan mengecek persediaan barang, 

kemudian setelah supplier mengkonfirmasi ada atau tidaknya barang, pemilik 

akan bernegosiasi mengenai harga, pengiriman dan pembayaran. Pemilik akan 

menerima nota pembelian dari supplier. Setelah barang yang dibeli telah dilunasi, 

maka pemilik akan menerima nota pelunasan dari supplier. Nota pembelian dan 

nota pelunasan tersebut kemudian disimpan sebagai arsip oleh pemilik. Pemilik 

juga tidak menggunakan uang muka saat pembelian bahan baku. Apabila 

pembelian tunai, maka pemilik akan langsung melakukan pelunasan kepada 

pelanggan dan mendapatkan 2 nota sekaligus (nota pembelian dan nota 

pelunasan). Barang pesanan yang sudah datang akan dicek kualitas dan 

kuantitasnya oleh mandor dan dicocokkan dengan daftar catatan barang yang 

dipesan sebelum disimpan di gudang. Jika tidak cocok maka akan dilakukan retur 

pembelian kepada supplier dan supplier akan mengirimkan bukti bahwa total 

pembelian barangnya telah dipotong. Jika cocok maka faktur pembelian akan 

disimpan dan direkap. Mandor akan melaporkan dengan membuat daftar barang 

yang telah datang kepada pemilik. 
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3.7.4 Sistem Produksi 

Kegiatan produksi Shinta Photo Album diawali dengan karyawan bagian 

manufaktur menerima catatan barang apa saja yang perlu untuk diproduksi dari 

mandor. Karyawan mempersiapkan bahan baku dan segera melakukan proses 

produksi. Barang yang sudah jadi akan dicek oleh mandor mengenai kualitas dan 

kuantitasnya. Kemudian barang dikemas oleh karyawan dan dicek kembali oleh 

mandor sebelum dikirimkan.  
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3.8 Flowchart Sistem yang Berjalan 

PROSEDUR PEMESANAN DAN PENUALAN 

BAGIAN PENJUALAN BAGIAN PENGIRIMAN 

  

 

MULAI	  

MENERIMA	  
ORDER	  

PELANGGAN	  

DAFTAR	  ORDERAN	  

MENYERAHKAN	  
DAFTAR	  ORDER	  
KE	  PRODUKSI	  

MEMBUAT	  SURAT	  
JALAN	  DAN	  NOTA	  

PENJUALAN	  

NOTA	  PENJUALAN	  

ARSIP	  
1	  

1	  

MENERIMA	  SURAT	  
JALAN	  DAN	  

MEMBAWA	  NOTA	  
PENJUALAN	  

MENGANGKUT	  
BARANG	  

MENGIRIMKAN	  
BARANG	  KE	  
KONSUMEN	  

MENYERAHKAN	  
NOTA	  PENJUALAN	  

SELESAI	  
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PROSEDUR PEMBELIAN BAHAN BAKU 

BAGIAN PENGECEKAN BAGIAN PEMBELIAN 

  

 

MULAI	  

MENGECEK	  
BAHAN	  BAKU	  

DAFTAR	  BAHAN	  BAKU	  
MEMESAN	  

BAHAN	  BAKU	  KE	  
SUPPLIER	  

FORM	  PEMBELIAN	  
BAHAN	  BAKU	  

MENERIMA	  INVOICE	  
DAN	  MELAKUKAN	  
PEMBAYARAN	  

MENERIMA	  
BAHAN	  BAKU	  

MENGECEK	  BAHAN	  
BAKU	  DAN	  

MENYIMPAN	  KE	  
GUDANG	  

DAFTAR	  BARANG	  YANG	  
DITERIMA	  

SELESAI	  
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PROSEDUR PRODUKSI 

BAGIAN PENGAWASAN BAGIAN PRODUKSI 

  

 
  

MULAI	  

MENERIMA	  DAN	  
MENYERAHKAN	  
DAFTAR	  ORDER	  

MEMPERSIAPKAN	  
BAHAN	  BAKU	  

MELAKUKAN	  PROSES	  
PRODUKSI	  HINGGA	  

BARANG	  JADI	  
MENGECEK	  
BARANG	  JADI	  

PACKING	  

MENGECEK	  BARANG	  
SEBELUM	  DIKIRIM	  

SELESAI	  




