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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Perusahaan yang akan menjadi objek penelitian ini adalah PT. Aman Indah Makmur 

(PT.AIM) merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang popok bayi atau 

bisa disebut dengan jenis Industry Barang Tekstil Untuk Keperluan Kesehatan. PT.AIM 

didirikan pada tahun 2008 dengan penanggung jawab atas nama Bapak Hudi Waluyo dan 

berdasarkan akte pendirian dengan nama pemilik Bapak Hudi Waluyo, Ibu Yenny dan Ibu 

Linda Megawati. PT AIM berlokasi di Kawasan Indrustri Candi Gatot Subroto Blok XV 

No.9 Kec Ngaliyan, Semarang, dengan nomor SIUP 517/1701/11.01/PK/VI/2012, nomor 

NPWP 21.029.469.0.511.000, nomor TDP 11.01.1.46.06450. 

 

PT. AIM beroperasi pada tahun 2008, awal mulanya perusahaan ini buka adalah 

Bapak Hudi mempunyai ide untuk membuka usaha bersama dan mengumpulkan modal 

bersama dengan kedua adik perempuannya yang bernama Ibu Yenny dan Ibu Linda, 

kemudian perusahaan ini berjalan dan berkembang sangat pesat hingga saat ini. Dalam 

melakukan kegiatannya, PT. AIM masih menggunakan media penyampaian informasi yang 

sederhana sehingga untuk pemasaran produk dan layanannya masih belum maksimal. Dengan 

masalah yang dihadapi oleh PT AIM, maka dibutuhkan sebuah sistem yang mumpuni dan 

memadahi yang diharapkan untuk memaksimalkan kinerjanya, hal ini sangatlah penting 

karena dengan adanya sebuah sistem akan dapat membantu kendala yang ada. Dengan 

demikian PT. AIM dapat memperluas jangkauan pemasaran tanpa harus menghabiskan 

banyak waktu dan biaya. 
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3.2 Deskripsi Pekerjaan dan Struktur Organisasi PT. Aman Indah Makmur Semarang 

PT Aman Indah Makmur memiliki struktur organisasi yang berbentuk hirarki, yang 

didalamnya saling terkait satu sama lain dengan divisi atau job deskripsi yang berbeda tetapi 

memiliki visi dan misi yang sama untuk perusahaan serta mempunyai tanggung jawab atas 

divisi tersebut. 

Adapun pembagian pekerjaan dalam struktur organisasi tersebut adalah: 

1. Direktur Utama 

Direktur Utama mempunyai tugas antara lain memimpin dan mengawasi seluruh 

aktivitas perusahaan, menerima hasil laporan manajer,mengambil keputusan untuk 

perusahaan. 

2. Manager Umum 

Manager Umum mempunyai tugas yaitu mengawasi jalannya kegiatan perusahaan 

dan menyediakan laporan untuk direktur 

3. Manager Produksi 

Manager Produksi mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab atas pemesanan atau 

pembelian barang serta mengawasi kinerja karyawan dalam melakukan proses 

pembuatan produk dan menerima laporan dari bagian sales manager dan administrasi 

marketing dan membuat laporan untuk manager umum. 

4. Manager Marketing 

Manager Marketing mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab membuat laporan 

penjualan, melakukan pemesanan atau pembelian barang secara tunai maupun kredit, 

mengirim barang dan membuat surat penagihan  

5. Manager Keuangan 

Manager Keuangan mempunyai tugas yaitu melakukan pembayaran atas pembelian 

atau pemesanan barang yang telah dipesan, melakukan pencatatan atas kas keluar atau 
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masuk perusahaan untuk direktur utama, serta menerima laporan gaji dari manager HRD 

dan melakukan pembayaran gaji 

6. Manager HRD 

Manager HRD bertugas untuk merekut karyawan dan memberikan pelatihan kepada 

karyawan dan menghitung gaji 

  



 

19 
 

Struktur Organisasi 

PT. Aman Indah Makmur Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : Kantor PT.Aman Indah Makmur Semarang, 2016 
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3.3 Sistem Kegiatan Penjualan Barang 

PT. AIM dalam melakukan penjualan barang dapat melayani dalam bentuk eceran dan 

dalam jumlah partai atau jumlah banyak, dalam penjualan barang di PT. Aman Indah 

Makmur bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Prosedur penjualannya adalah custumer 

memesan barang sesuai dengan keinginannya, kemudian bagian penjualan menerima order 

penjualan dari customer beserta membuat nota penjualan (4 rangkap) dan surat jalan (2 

rangkap). Nota penjualan rangkap pertama diserahkan ke customer, rangkap kedua 

diserahkan pada bagian pembukuan, rangkap ketiga diserahkan ke bagian gudang, rangkap 

empat untuk diarsip berdasarkan tanggal. Sedangkan surat jalan rangkap pertama diserahkan 

pada bagian pengiriman dan rangkap kedua diarsip berdasarkan tanggal. Setelah bagian 

gudang menerima nota penjualan dari bagian penjualan, bagian gudang akan menyiapkan dan 

mengirim barang tersebut ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman akan mengirimkan 

barang berdasarkan surat jalan yang diterima dari bagian penjualan. 

Jika customer melakukan pembayaran secara tunai, nota penjualan yang diterima dari 

bagian penjualan akan diserahkan ke bagian penerimaan kas dan/atau bank. Sedangkan jika 

customer melakukan pembayaran secara kredit, maka nota yang diterima dari bagian 

penjualan akan disampaikan ke bagian piutang. (Gambar 3) 
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Gambar 3 

Flowchart Penjualan 
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3.4 Sistem Kegiatan Pembelian Barang 

PT. AIM dalam melakukan pembelian barang, bagian gudang akan membuat laporan 

bahan baku. Jika bahan baku akan habis, laporan tersebut di serahkan pada bagian pembelian. 

Bedasarkan atas laporan bahan baku yang diberikan dari bagian gudang, bagian pembelian 

akan melakukan order pembelian ke supplier. Setelah mendapat Nota Pembelian dari 

Supplier, nota tersebut diserahkan pada bagian pembukuan (bagian pengeluaran kas/bank 

atau bagian piutang). Jika pembelian dilakukan secara tunai, maka nota pembelian diserahkan 

pada bagian pengeluaran kas/bank. Jika pembelian dilakukan secara kredit, nota pembelian 

diserahkan pada bagian piutang. (Gambar 4). 
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Gambar 4 

Flowchart Pembelian 
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3.5 Sistem Kegiatan Produksi Barang 

PT. AIM dalam melakukan produksi barang, pertama-tama bagian produksi akan 

membuat surat permintaan bahan baku 2 rankap, rangkap ke 1 akan diserahkan ke bagian 

gudang sedangkan rangkap ke 2 untuk diarsip berdasarkan nomer dokumen. Kemudian 

bagian gudang setelah mendapat permintaan bahan baku akan mempersiapkan bahan baku 

tersebut dan membuat surat pengiriman yang ditujukan pada bagian produksi. Setelah 

menerima bahan baku dari bagian gudang, maka pihak produksi melakukan proses produksi, 

setelah proses produksi telah selesai, bagian produksi akan membuat laporan produksi 2 

rangkap, rangkap ke 1 akan diserahkan pada bagian pembukan dan rangkap 2 diarsip. Bagian 

pembukuan akan membuat laporan harga pokok produksi berdasarkan laporan produksi yang 

diterima dari bagian produksi. Laporan tersebut dibuat rangkap 2, rangkap 1 dikirim ke 

direktur sedangkan rangkap ke 2 untuk diarsip. (Gambar 5). 
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Gambar 5 

Flowchart Kegiatan Produksi 
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Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek yang 

diteliti. Data primer yang diperoleh penulis ini didapatkan berdasarkan dengan melakukan 

observasi dan wawancara langsung dengan pemilik PT. Aman Indah Makmur  yaitu bapak 

Hudi Waluyo. 

b. Data sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang 

diteliti. Jadi, pengumpulan data sekunder dilakukan oleh pihak lain. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa bukti, catatan, laporan, data penjualan, data 

pembelian, data costumer dan data supplier. 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Ada beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu :  

a. Metode Wawancara 

Metode Wawancara adalah tanya jawab secara langsung kepada seorang atau pihak 

yang terkait dengan hal penelitian ini. Dalam wawancara ini penulis melakukan tanya 

jawab secara langsung dengan bapak Hudi Waluyo. 

b. Metode Dokumentaasi 

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui catatan atau arsip yang 

diperoleh dari PT. Aman Indah Makmur Semarang. Metode pengumpulan data tersebut 

dilakukan dengan cara merekam dan melihat formulir, data penjualan, data pembelian, 

data costumer, serta laporan. 

c. Metode Observasi 

Metode observasi adalah teknik pendekatan untuk mendapatkan data secara langsung 

dengan cara mencermati dan mengamati objek. Pada penelitian ini penulis melakukan 

pengamatan terhadap PT. Aman Indah Makmur Semarang secara langsung. 
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3.8 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunaka metode 

Model Driven Development (MDD) dimana pembuatan database dapat dilakukan atau dibuat 

dengan Microsoft Access. 

Ada beberapa tahapan dalam pendekatan mengunakan metode Model Driven Development 

yaitu : 

1. Tahap Investigasi Awal 

Tahap investasi awal merupakan sebuah proses indentifikasi yang terjadi pada PT. 

AIM untuk menentukan sebuah masalah untuk kemudian diperbaiki 

2. Tahap Analisis Kebutuhan 

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui data apasaja yang dibutuhkan 

oleh sebuah sistem. Sehingga dalam menentukan proses input dan proses output 

menghasilkan laporan Kas, Persediaan, Neraca dan Laba/Rugi. 

3. Tahap Analisis Sistem atau Desain Logis Sistem 

a) Desain Data atau Entity Relationship Diagram (ERD) 

Desain data adalah mendesain database yang didalamnya terdiri dari field-field. 

Desain data dilakukan dengan membuat ERD. ERD yaitu mendeskripsikan suatu 

hubungan data. 

b) Desain Proses atau Data Flow Diagram (DFD) 

Desain proses adalah suatu model yang mendeskripsikan suatu proses bisnis dengan 

cara membuat proses alur aliran sistem akuntansi pada perusahaan PT. Aman Indah 

Makmur Semarang. 

c) Desain Input dan Output 
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Desain Input dan Output adalah suatu tampilan yang menggambarkan dari sistem 

yang yang dibangun. Pada penelitian ini, penulis akan membuat dengan menggunakan 

software Visual Basic 6.0 dan Microsoft Access. 

  


