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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 OBYEK DAN LOKASI PENELITIAN 

Obyek penelitian yang digunakan adalah Kopi Tjap Kreteg Wesi di 

Gunungpati Semarang dengan alamat Jalan Dewi Sartika Timur II Sukorejo 

Gunungpati Semarang, Jawa Tengah 50221. Kopi Tjap Kreteg Wesi bergerak 

dibidang pembuatan kopi bubuk dengan merk Kreteg Wesi. Kopi Tjap Kreteg 

Wesi menyuplai semua kebutuhan kopi bubuk di pasar tradisional dan toko-toko 

daerah kabupaten semarang dan sekitarnya. 

3.2 SUMBER DATA DAN JENIS DATA 

3.2.1 SUMBER DATA 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumbernya langsung, 

diantaranya data penjualan, pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas 

serta data persediaan bahan. Data ini diperoleh langsung oleh peneliti 

melalui wawancara dan observasi pada pemilik perusahaan serta di bagian 

yang terkait. 

b. Data Skunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

pihak ketiga antara lain perjanjian kontrak dengan toko, buku catatan dan 

nota-nota. 
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3.2.2 JENIS DATA 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dapat dihitung berupa 

bilangan-bilangan dan angka. Contohnya data persediaan barang, 

pembelian, penjualan, pengeluaran kas dan penerimaan kas 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur secara langsung 

bukan berbentuk angka ataupun bilangan melainkan berisi informasi atau 

keterangan termasuk prosedur seperti data analisa target penjualan. 

3.3 METODE PENGUMPULAN DATA 

a. Metode Wawancara 

Metode wawancara merupakan metode pengumpulkan data yang 

didapat secara lisan dengan metode pertanyaaan. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui catatan 

atau arsip yang terdapat pada subyek penelitian. Contohnya nota-nota 

penjualan dan pembelian. 

c. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk 

melihat dekat kegiatan yang dilakukan (Mulyadi, 1997). Contohnya 

pengamatan proses produksi pada perusahaan 
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Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data model driven dan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Preliminary Investigation 

Merupakan tahap pertama dari penelitian yang bertujuan menjawab 

permasalahan yang ada. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi 

tentang obyek yang diteliti untuk mengetahui masalah-masalah yang 

ada di Kopi Tjap Kreteg Wesi. 

b. Analisis Masalah 

Merupakan tahap identifikasi masalah sistem informasi yang meliputi 

produksi, pembelian, penjualan serta persediaan bahan. 

Permasalahan yang ditemukan pada survey pendahuluan antara lain : 

1. Persediaan bahan tidak akurat 

2. Kesulitan dalam membuat perencanaan kebutuhan bahan baku 

yang digunakan tiap produksi. 

3. Sering terjadi keterlambatan produksi karena masalah 

perencanaan yang kurang baik. 

4. Nota pembelian dan nota penjualan tidak di simpan dengan 

baik 

5. Laporan keuangan hanya dalam bentuk sederhana yaitu kas 

masuk dan kas keluar dan tidak adanya laporan nominal 

persediaan barang dan persediaan dalam proses 

6. Aset tetap maupun akumulasi penyusutan tidak di data. 
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3.4 TAHAP ANALISA DESAIN 

1. Desain Data, pada tahap ini penulis merancang dan mengatur 

semua form yang akan digunakan untuk memasukkan data ke 

dalam sistem sehingga penempatan dan penghubung antara 

database dapat tersusun dengan rapi dan baik. Tahap ini biasanya 

dilakukan dengan pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD).  

2. Desain proses merupakan penjelasan proses pengolahan data dari 

input berupa database menjadi output sesuai dengan yang peneliti 

rancang berupa hasil laporan yang sesuai dengan data yang 

berhubungan. Tahap ini disertai dengan adanya Data Flow 

Diagram (DFD). 

3. Desain output adalah merancang hasil informasi yang diolah dalam 

bentuk laporan, dalam hal ini penulis merancang sesuai dengan 

laporan keuangan akuntansi standar dan laporan pendukung yang 

dibutuhkan perusahaan untuk mengatur dan mengambil keputusan 

bisnis. 
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3.5 FLOWCHARTS PERENCANAAN SISTEM DI KOPI TJAP 

KRETEG WESI 

Gambar 3. 1 

Flowchart Perencanaan Sistem 
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Keterangan : 

Pembuatan BOM (bills of materials) atau perencanaan kebutuhan 

bahan ataupun beban lainnya tiap produk jadi. 

Perencanaan produksi mempunyai tujuan untuk menghitung estimasi 

biaya dan bahan baku yang akan dikeluarkan tiap produk dalam 

proses produksi di Kopi Tjap Kreteg Wesi. 

Setelah dilakukan perencanaan akan muncul semua kebutuhan bahan 

baku (materials planning) dalam proses produksi. 

Cek ketersediaan stok bahan baku di gudang sesuai dengan 

perencanaan produksi, jika ketersediaan bahan kurang maka akan 

dilakukan pembelian tetapi jika cukup maka bahan baku tersebut 

langsung bisa di distribusikan ke bagian produksi untuk proses 

produksi 

3.6 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN SISTEM 

AKUNTANSI YANG BERLAKU SEKARANG 

Kopi Tjap Kreteg Wesi berdiri sejak 19 Maret 2008, dengan pemilik 

perusahaannya Bapak Kushandoko Seto, SH. Kopi Tjap Kreteg Wesi bergerak 

di bidang produksi kopi bubuk dan penjualan kopi bubuk. Kopi Tjap Kreteg 

Wesi memperkerjakan 14 orang pegawai produksi yang bertugas 

memproduksi kopi bubuk dari pemilihan bahan sampai produk siap jual, 1 

orang pengelola gudang bahan baku, 1 orang administrasi, 1 orang kepala 

produksi, 1 orang personalia serta 2 orang bagian marketing. Daerah 
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pemasaran kopi bubuk Tjap Kreteg Wesi masih untuk wilayah kabupaten 

semarang karena masih keterbatasannya tenaga marketingnya. 

Secara garis besar perusahaan Kopi Tjap Kreteg Wesi belum 

menggunakan sistem. Sistem yang berjalan disana hanya pencatatan 

berdasarkan nota pembelian dan nota penjualan sedangkan laporan akuntansi 

standar tidak ada. Kesulitan dari perusahaan Kopi Tjap Kreteg Wesi adalah 

tidak bisa mengetahui laba rugi secara akurat serta tidak adanya standar 

perhitungan aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap. 

Kesulitan lain dari perusahaan adalah sering terjadi keterlambatan 

pengadaan bahan baku karena tidak adanya perencanaan material dan produksi 

selain itu analisa permintaan pasar juga kurang didukung oleh analisa data 

penjualan. 

Di perusahaan Kopi Tjap Kreteg Wesi persediaan bahan baku, persediaan 

dalam proses dan persediaan produk jadi kurang akurat dan sistem pencatatan 

hanya menggunakan buku dan Microsoft Excel sehingga untuk mencari data 

tertentu akan mengalami kesulitan. 

Dari gambaran umum inilah peneliti berinisiatif untuk melakukan 

penelitian dan merancang sistem yang bisa digunakan di perusahaan Kopi 

Tjap Kreteg Wesi secara mudah digunakan dengan output laporan yang bisa 

dipertanggungjawabkan. 
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Gambar 3. 2 

Struktur Organisasi 

  

 

 

 

 

Job Description: 

Setiap pegawai Kopi Tjap Kreteg Wesi mempunyai tugas dan 

tanggung jawab masing-masing 

1. Administrasi, bertugas mencatat semua informasi keluar 

masuk barang, pembelian dan penjualan termasuk mencatat 

penerimaan dan pengeluaran kas 

2. Gudang, bertugas untuk mengontrol stok persediaan bahan 

baku dan bahan penolong untuk dilaporkan ke bagian 

administrasi 

3. Kepala Produksi, perencanaan produksi termasuk 

perencanaan material, mengontrol semua kegiatan produksi 

dan memastikan produk selesai tepat waktu. 

4. Divisi Produksi, bertugas sebagai operator mesin dibawah 

pengawasan kepala produksi dan melaksanakan tugas 

produksi sesuai perintah kepala produksi. 

5. Packing, bertugas mengemas produk jadi sesuai order dari 

kepala produksi 

Pemilik 

Administrasi Gudang Kepala Produksi Marketing 

Divisi Produksi Packing 

Personalia 



33 
 

6. Personalia, bertugas untuk mengatur kedisiplinan, absensi 

karyawan serta pengurusan berbagai perijinan yang di 

butuhkan perusahaan 

7. Marketing, mencatat kebutuhan pasar dan mendistribusikan 

produk jadi ke pelanggan serta memberi informasi 

permintaan kebutuhan produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


