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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang yang diteliti adalah Bengkel Anugrah Motor 

yang berlokasi di Jalan Medoho I no 5, Semarang. Usaha ini bergerak pada 

bidang dagang dan  jasa. Jadi selain menjual barang dalam bentuk spare 

part Bengkel Anugrah Motor juga menyediakan jasa perbaikan dan 

perawatan pada kendaraan khususnya pada kendaraan roda dua.  

2.  Perkembangan Perusahaan 

Awal berdirinya usaha yang sekarang diberi nama Bengkel 

Anugrah Motor ini merupajan usaha yang dikembangkan oleh Bapak 

Denny Yanto (pemilik) yang dimulai pada tahun 1998. Pada awalnya 

usaha ini dilakukan pada sebuah emperan toko yang disewa untuk 

dijadikan sebuah bengkel sepeda motor dan pada saat itu hanya 

menyediakan jasa perawatan bagi kendaraan bermotor. Seiring 

berjalannya waktu usaha yang tadinya kecil berkembang secara pesat dan 

akhirnya emperan toko yang sebelumnya disewa hendak dijual dan dibeli 

oleh beliau pada tahun 2002. Di situlah Bengkel Anugrah Motor dapat 

berkembang secara sangat pesat dan menjadi besar dan membuka toko 

yang menjual spare part kendaraan bermotor. Usaha yang dari awal 

hanya dikerjakan sendiri oleh pemilik yang bertugas sebagai mekanik 

dan sekarang usaha ini sudah memiliki beberapa pegawai yang anatara 

lain 3 orang pegawai bertugas sebagai mekanik dan seorang pegagwai 
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berada di dalam toko sebagai penjaga toko dan seorang kasir yang 

merangkap sebagai seorang admin dan dibantu oleh pemilik yang 

bertugas mengawasi kinerja karyawan karyawannya. Dalam kegiatan 

usahanya Bengkel Anugrah Motor buka mulai jam 9 pagi hingga jam 6 

sore. 

3. Struktur Organisasi  

 

 

    

 

Penjelasan dari struktur organisasi di atas adalah 

1. Pemilik bertugas menjalankan kegiatan oprasional yang ada di dalam 

toko yang berupa pengeluaran dan penerimaan kas, melakukan 

pencatatan nota penjualan, pengecekan penerimaan barang dagang dan 

barang yang terjual, dan juga melakukan pengawasan terhadap kinerja 

mekanik yang bekerja secara langsung. 

2. Karyawan bertugas melayani pembeli atau konsumen secara langsumg 

dengan mengambilkan barang yang di jual di dalam toko serta 

membantu pemilik dalam pengecekan penerimaan barang. 

3. Mekanik bertugas dalam jasa perbaikan dan perawatan sepeda motor 

serta pemasangan barang yang di beli oleh konsumen. 

PEMILIK 

Karyawan 

1 orang 

Mekanik 2 

orang 
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4. Sistem Informasi Akuntanis pada Bengkel Anugrah Motor 

a. Flowchart pembelian 

Pemilik Toko 
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b. Flowchart Penjualan 

     Karyawan   Pemilik Toko 
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c. Flowchart pengeluaran kas 

Karyawan  Pemilik 

 

 

5. Sumber Data dan Jenis data 

1. Sumber Data 

Sumber data dapat dibedakan menjadi dua (Marzuki, 2002) yaitu: 

a. Data primer 

Data primer dadalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat. Data primer dapat diperoleh 

melalui berbagai metode yaitu dengan melakukan wawancara 



24 
 

dan juga dengan melakukan obeservasi langsung pada Bengkel 

Anugrah Motor. Di dalam penelitian ini, data primer yang 

digunakan oleh peneliti dengan melakukan kegiatan observasi 

adalah proses penjualan dan proses pemesanan. Dan ada juga 

data yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara 

adalah sistim pengajian, penerimaan dan pengeluaran kas 

2. Jenis Data 

Menurut Marzuki, 2002, jenis data dibedakan menjadi dua yaitju 

data kunatitaif dan data kualitatif 

a. Data kuantitatif 

Data kualitaitif adalag data yang dapat diukur dan dapat 

dihitung dan biasanya berupa angka atau bilangan. Data 

kualitatif yang digunakan dalam penelitian berupa gaji 

karyawan,harga barang, jumlah stock barang 

b. Data kualitataif 

Data kulaitatif merupakan data tang tidak dapat diukur 

karena bentuknya berupa keterangan atau pun informasi. Data 

kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini beruapa sistem 

pemesanan,no telp karyawan, sistem penggajian, dan sistem 

penerimaan  

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

metode yaitu metode wawancara dan metode observasi. 
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a. Metode wawancara  

Metode wawancara adalah usaha mengumpulakan 

informasi dengan bertanya secara lisan. Pada metode ini 

diharuskan komunikasi dan iteraksi peneliti dan objek 

penelitaian berjalan dengan baik. Dengan menggunakan 

metode wawancara data yang diperoleh adalah sistem 

penggajian , penerimaan dan pengeluaran kas. 

b. Metode Pengamatan atau Observasi 

Metode pengamatan atau observasi usaha untuk 

pengumpulakan informasi dengan cara melakukan 

pengamatan langsung kepada obyek yang diteliti. Hal 

ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang tepat 

yang digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data 

yang diperoleh dalam metode pengamatan berupa 

proses penjualan dan proses pemesanan. 

 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah Rapid 

Application Development (RAD). Metode ini merupakan sebuah 

strategi pengembangan sistem yang secara cepat dengan 

menggunakan prototype dalam analisis kebutuhan dan dalam 

pembuatan desain sistemnya. 
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 Berikut ini adalah tahap tahap dalam metode Rapid 

Appliccation Development:(Kendall,2008) 

a. Tahap analisis kebutuhan (Requirement Planning) 

Tahap analisis kebutuhan merupakan tahap yang dilakukan 

dengan melakukan analisis apa saja yang dibutuhkan dan 

masalah yang akan dihadapi untuk menentukan tujuan, batasan 

batasan sistem yang akan digunakan untuk membuat sistem 

baru 

b. Tahap desain (Design Workshop) 

Yaitu dengan melakukan solusi alternatid dan memilih solusi 

yang terbaik. Adapun tahapan tahapan dalam desain antara 

lain: 

1. Pembuatan interface 

Interface adalah perantara anatar progran dengan pemakai. 

Interface dapat digunakan sebagai media input bagi 

pemakai. 

2. Pembuatan form 

Form merupakan sebuah properti yang diatur sesuai dengan 

kebutuhan. Pengaturan form dapat dilakukan pada saat 

perancangan maupun saat program telah dijalankan  

3. Penulisan kode 

Penulisan kode atau lebih dikenal dengan pengkodean 

merupakan sebuah proses dimana dalam prosesnya 
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dilakukan untuk mendapatkan hasil akhir dari program. 

Kode program pada fisual basic lebih mudah karena kode 

yang kita tuliskan akan mengolah kode kode inti saja yaitu 

kode yang bekerja apabila terdapat kejadian atau event, 

misalhnya dengan klik dan sebagainya. 

4. Pembuatan Debuging 

Debuging adalah sebuah proses mengkoreksi masalah yang 

teridentifikasi yaitu lokasi kode yang eror. Pada tahap ini 

penulis melakukan pencarian kesalahan kesalahan program 

dan melakukan pembetulan sebuah program menjadi sebuah 

program yang baik dan benar. 

5. Pembuatan kompilasi project 

Pada tahap ini dilakukan pengubahan program dari bentuk 

project menjadi file.Exe. File.exe merupakan file yang 

berdiri sendiri danyang menjadi aplikasi mandiri tidak 

tergantung pada induknya (miccrosoft visual basic 6.0) 

dengan demikian file.exe bisa langsung dijalankan dari 

operating windows. 

c. Implementasi  

Setelah melakukan desain maka program atau sistem 

diimplementasikan dalam bentuk coding yang dimengerti dan 

diwujudkan oleh mesin dalam bentuk program. Dalam tahap ini 
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merupakan taham pemasangan sistem agar dapat digunakan 

dan dioprasikan oleh pengguna 

 

 


