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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.Objek dan Lokasi Penelitian 

Usaha Kerupuk Cap Dua Onta merupakan usaha home industry 

yang bergerak dibidang manufaktur. Proses memproduksi kerupuk ini 

dilakukan di jalan Gambiran no. 81 Semarang. Usaha ini sudah 

berkembang kurang lebih selama 15 tahun. 

Selama menjalankan proses produksinya, pemilik sama sekali 

belum pernah menggunakan sistem akuntansi berbasis teknologi pada 

usahanya. Pemilik tidak mempungkiri bahawa banyak kendala yang 

ditemui karena belum menerapkan sistem berbasis teknologi, salah 

satunya adalah kesulitan dalam melakukan control dan pembukuan. Oleh 

karena itu diperlukan penelitian dan pengembangan sistem baru untuk 

perusahaan Kerupuk Cap Dua Onta ini agar dimudahkan dalam 

menjalankan kegiatan usahanya. 

3.2.Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis Data 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara langsung 

karena tidak berbentuk angka, namun berupa informasi yang didapat 

dari  
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narasuber. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

informasi mengenai kondisi sistem operasi dalam perusahaan. 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang ditunjukkan dalam bentuk angka 

sehingga dapat dihitung. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu 

bukti-bukti transaksi dari pembelian hingga penjualan. 

3.2.2. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh langsung dari informasi yang disampaikan oleh Ibu Poh Lie 

Khing sebagai pemilik Perusahaan Kerupuk Cap Dua Onta. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui 

bukti-bukti transaksi yang dimiliki oleh pemilik usaha. 

3.3.Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung 

dengan narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang 

kemudian akan dijawab oleh narasumber. Dalam proses wawancara 

yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa 
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pertanyaan menyangkut proses operasi perusahaan  hingga kendala 

yang dialami selama proses usaha tersebut. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati objek secara langsung. Dalam 

penelitian ini, penulis mendatangi usaha Kerupuk Cap Dua Onta dan 

mengamati proses operasi dalam usaha tersebut. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data 

berbentuk fisik seperti dokumen yang nantinya akan dijadikan bukti 

yang berguna bagi perusahaan. Melalui teknik ini, penulis melakukan 

dokumentasi dengan cara mengambil gambar dari catatan akuntansi 

hingga nota-nota transaski pada usaha Kerupuk Cap Dua Onta. 

3.4.Teknik Analisis 

1. Identifikasi Masalah 

Tahap awal ini dilakukan penyelidikan terhadap kelemahan pada 

perusahaan serta memprediksi masalah yang timbul dari kelemahan 

tersebut. 

2. Analisis Masalah 

Pada tahap ini dilakukan pemahaman mengenai kelemahan sistem 

dan masalah yang dialami perusahaan sehingga nantinya dapat 

digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan sistem yang baru. 
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3. Analisis Kebutuhan Sistem 

Tahap selanjutnya adalah menganalisis sistem baru yang 

dibutuhkan perusahaan agar dapat mengatasi masalah yang terjadi. 

4. Desain 

Di tahap terakhir ini, mulai dilakukan penggambaran desain sistem 

yang baru untuk perusahaan. Pembuatan desain ini dilakukan melalui 

tiga tahap, yaitu: 

a. Desain Data 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan ERD untuk merancang 

database yang akan menjadi penghubung antar sistem agar 

berjalan dengan baik. 

b. Desain Proses 

Di tahap ini dilakukan pendesainan mulai dari proses input 

hingga output dengan cara pembuatan DFD sampai tahap yang 

dibutuhkan 

c. Desain Interface 

Tahap desain interface adalah tahap pendesainan tampilan 

input dan output yang akan digunakan oleh user. Diharapkan 

tampilan desain  yang dibuat akan memudahkan user dalam 

mengoperasikan sistem. 

d. Desain Pengendalian Umum 

Di tahap ini akan dilakukan desain pengendalian organisasi 

dan otorisasi. Pada pengendaliaan organisasi dan otorisasi akan 
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diatur mengenai pemisahan tugas dan jabatan antara pengguna 

dan administrator sistem. Pengguna hanya  dapat  mengakses 

sistem apabila telah menerima ijin dari administrator. 

3.5.Gambaran Umum Objek Penelitian 

3.5.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Usaha Kerupuk Cap Dua Onta didirikan oleh  Ibu Poh Lie Khing 

sejak 15 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2002. Saat ini Ibu Poh Lie 

Khing dibantu oleh 8 orang karyawan yang masih kurang jelas pembagian 

otorisasinya. Dalam menjalankan usahanya, tidak ada pemisahan tempat 

antara proses produksi dengan tempat tinggal pemilik, yaitu terletak di 

jalan Gambiran no. 81 Semarang. 

Lokasi usaha yang menjadi satu dengan rumah tinggal seharusnya 

memudahkan pemilik untuk melakukan kontrol terhadap usahanya. 

Namun karena kesibukan di usaha lainnya, Ibu Poh Lie Khing sangat 

kesulitan melakukan kontrol, ditambah lagi pemilik belum menerapkan 

sistem berbasis teknologi dalam kegiatan usahanya. Selama ini Ibu Poh 

Lie Khing masih melakukan pengontrolan dan pencatatan transaksi dengan 

cara manual. 

Sebagai pemilik, Ibu Poh Lie Khing merasa kurangnya informasi 

mengenai jumlah persediaan bahan baku dan barang jadi yang tersedia di 

gudang. Selain itu pemilik juga menyadari akan potensi-potensi terjadinya 

kecurangan yang dilakukan oleh pegawainya. Seiring dengan 
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penjualannya yang semakin pesat pula, pemilik sadar akan pentingnya 

penerapan sistem informasi pada usahanya agar memudahakan pemilik 

dalam melakukan controlling di Usaha Krupuk Cap Dua Onta ini. 

3.5.2. Struktur Organisasi 

Pemilik Usaha Kerupuk Cap Dua Onta 

(Ibu Poh Lie Khing) 

     

 

     Gambar 3.1 Struktur Organisasi 

Berikut adalah job description dalam usaha Kerupuk Cap Dua Onta : 

1. Pemilik 

• Memiliki tanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional 

perusahaan 

• Mengambil keputusan final dalam perusahaan 

• Melakukan controlling pada pada kinerja karyawan 

• Melakukan pengawasan terhadap proses pembelian dan 

penjualan 

• Menerima pembayaran tunai maupun kredit 

2. Bagian Produksi 

• Melakukan pengecekan persediaan bahan baku 

• Pengambilan bahan baku untuk proses produksi 

Sales Penjualan Bagian Produksi 
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• Melakukan proses produksi pembuatan kerupuk 

• Packaging dan labeling 

3. Sales Penjualan 

• Menawarkan produk 

• Menerima dan mencatat pesanan 

• Melakukan pengecekan barang jadi yang tersedia dan 

mengambil barang pesanan di gudang  

• Mengantarkan pesanan 

• Menyerahkan uang penjualan tunai kepada pemilik 

3.5.3. Sistem Akuntansi Pada Usaha Kerupuk Cap Dua Onta 

1. Sistem Pembelian Bahan Baku 

• Bagian produksi melakukan pengecekan ketersediaan bahan 

baku 

• Jika bahan baku habis, bagian produksi mencatat bahan yang 

habis 

• Bagian produksi melakukan laporan kepada pemilik untuk 

melakukan pemesanan bahan baku 

• Pemilik melakukan pengecekan ulang  

• Pemilik melakukan pemesanan kepada supplier 

• Supplier mengirim nota pesanan beserta barang yang dipesan 

• Bagian produksi mengecek barang yang dipesan dan meletakan 

di gudang 
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• Pemilik melakukan pembayaran (tunai/kredit) 

2. Sistem Produksi 

• Bagian produksi mengambil bahan baku di gudang 

• Mempersiapkan bahan untuk membuat adonan 

• Proses produksi 

• Penjemuran kerupuk 

• Quality Control 

• Penimbangan kerupuk 

• Packaging dan Labeling 

3. Sistem Penjualan 

a. Penjualan Tunai 

• Sales memasarkan produk  

• Menerima pesanan 

• Sales menyiapkan barang pesanan 

• Pemilik membuat nota penjualan 

• Sales mengantarkan  barang pesanan dan nota penjualan 

kepada customer 

• Sales menerima uang dari customer lalu menyerahkan uang 

tersebut kepada pemilik beserta rangkap nota pejualannya. 

b. Penjualan Kredit 

• Sales memasarkan produk  

• Menerima pesanan 

• Melakukan perjanjian jatuh tempo pelunasan kredit 
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• Sales menyiapkan barang pesanan 

• Pemilik membuat nota penjualan 

• Sales mengantarkan  barang pesanan dan nota penjualan 

kepada customer 

• Pada saat tanggal jatuh tempo, sales melakukan penagihan 

ke customer 

• Saat customer membayar, sales menerima uang dan 

menyerahkan nota penjualan lunas kepada customer 

• Sales menyerahkan uang tersebut kepada pemilik beserta 

rangkap nota pejualan lunasnya. 
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3.5.4. Flowchart Sistem Akuntansi Pada Usaha Kerupuk Cap Dua 

Onta 

1. Flowchart Sistem Pembelian Bahan Baku 

Bagian Produksi Pemilik Supplier 
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Gambar 3.2 Flowchart Sistem Pembelian Bahan 

Baku 
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2. Flowchart Sistem Produksi 

Bagian Produksi Pemilik 
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Gambar 3.3 Flowchart Sistem Produksi  
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3. Flowchart Sistem Penjualan Tunai 

Pemilik Sales Customer 
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Gambar 3.4 Flowchart Sistem Penjualan Tunai 



31 
 

 
 

4. Flowchart Sistem Penjualan Kredit 

Pemilik Sales Customer 
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Gambar 3.5 Flowchart Sistem Penjualan Kredit 


