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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek Penelitian 

CV. gembira menjadi objek penelitian dari penulis. Perusahaan ini 

bergerak dalam bidang produksi tas sekolah baik dalam partai besar 

maupun retail. CV. Gembira menjadi salah satu penyuplai tas sekolah di 

beberapa toko di kota Semarang. CV. Gembira didirikan sejak tahun 2013 

oleh ibu Indah Prajitno yang terletak di Jalan petudungan nomor 77, 

Semarang.   

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.2.1. Jenis data  

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dan 

kuantitif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak dapat diukur secara 

langsung, bentuknya berupa informasi atau keterangan dan biasanya 

dinyatakan dalam kalimat, kata, dan gambar. Contoh dari data kualitatif 

dalam penelitian ini adalah alur persedian barang, penjualan dan 

pembelian  

Data kuantitatif yaitu jenis data yang dapat diukur atau 

dihitung dan pada umumnya berupa angka atau bilangan. 

Contoh data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan, bukti pembelian, bukti penjualan, dan stok persediaan 
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3.2.2 Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

mewawancarai pengguna sistem dan hasil observasi terhadap proses bisnis 

perusahaan. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari 

sumbernya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari struktur 

organisasi, data pemasok, data klien, data barang. 

 

3.3.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  

       3.3.1. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan 

tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan 

berlandaskan kepada tujuan penelitian (Lerbin,1992 dalam Hadi, 

2007). Peneliti melakukan wawancara dengan pengguna sistem 

informasi perusahaan mengenai sistem informasi yang digunakan oleh 

perusahaan saat ini dan untuk mengetahui kendala atau masalah yang 

dihadapi oleh perusahaan. 
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       3.3.2. Metode observasi 

Metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu 

periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang 

hal-hal tertentu yang diamati. Peneliti melakukan observasi dengan 

melihat proses bisnis mulai dari pembelian, persediaan, penjualan  

 

3.4.Teknik Analisis Data 

Model Driven Development (MDD) menjadi teknik yang 

digunakna dalam penelitian yang dilakukan. Tahap- tahap dalam 

metode ini adalah  

a. Investigasi Awal 

Investigasi awal dilakukan dengan cara melakukan wawancara 

dengan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan atau dapat 

dilakukan dengan pemilik perusahaan. Hal ini digunakan untuk 

mengetahui masalah apa saja yang terjadi dalam perusahaan. 

Investigasi awal dapat dilakukan dengan melakukan wawancara atau 

dengan cara observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam 

perusahaan untuk menegtahui bagaimana proses kerja dalam CV 

Gembira. 

b. Analisis Masalah 

Setelah dilakukan investigasi awal, akan diketahui masalah apa 

saja yng terjadi di perusahaan. Dari investigasi awal tersebut akan 
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disimpulkan masalah apa saja yang terjadi dan yang akan dilakukan 

analisa lebih lanjut. 

c. Analisis Kebutuhan Sistem 

Setelah dilakukan analisa maslaah, peniliti akan menemukan 

masalah apasaja yag terjadi dalam perusahan. Dari masalah yang 

didapat tersebut peneliti dapat menganalisa sistem apa yang 

dibutuhkan oleh perusahaan untuk menunjang keberlangsungan 

perusahaan dan masalah yang terjadi dapat diatasi dengan adanya 

sitem yang akan diberlakukan dalam perusahaan. Analisa kebutuhan 

sistem dapat dilakukan dengan cara mengamati proses input dan output 

dar CV Gembira yang kemudian disempurnakan yang nantinya akan 

menjadikan sistem akuntansi dari CV Gembira semakin baik. 

d. Desain (design) 

Terdapat dua macam desain data, yaitu : 

1. Desain Data 

Tahap ini dilakukan dengan cara mengatur, merancang sebuah 

penyimpan pada program yang nantinya akan menghasilkan 

informasi yang baik dengan harapan sistem tidak terjadi 

eror.  

2. Desain Proses 

Desain ini dibutuhkan oleh pemilik perusahaan. Desain ini 

berupa desain input dan output dari tahap-tahap yang 

dilakukan. 
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3.5. Gambaran Umum Perusahaan 

CV. Gembira berdiri sejak tahun 2013 yang merupakan bisnis keluarga 

dari ibu Indah Prajitno dengan 30 karyawan bergerak di bidang produksi sampai 

ke distribusiberbagai macam tas sekolah dan mainan . Beberapa jenis barang yang 

didistribusikan seperti tas sekolah ukuran playgroup, TK, SD, tas bekal dan tas 

slempang. hasil produksi tersebut didistribusikan ke toko-toko di semarang dan 

sekitarnya. Karyawan CV. Gembira bertugas untuk melayani konsumen dan 

mengambilkan barang yang diinginkan konsumen, setelah konsumen menerima 

barang yang diinginkan, karyawan akan membuatkan nota sesuai barang yang 

diambil. Nota yang sudah dibuat akan diberikan ke pembeli dan pembeli 

memberikan uang sejumlah nota ang tertera kepada pemilik. Ibu Indah menerima 

nota dan melakukan pencatatan yang ada pada buku penerimaan kas. Ibu Indah 

tidak memiliki salinan atas barang yang sudah dibeli oleh pembeli.  

 CV. Gembira juga melayani pembelian secara eceran maupun grosir atau 

retail. Pembeli dapat memilih barang di CV. Gembira yang dilayani oleh pegawai 

, untuk barang yang sudah dipilih pembeli atau konsumen maka karyawan CV. 

Gembira akan mengambilkan barang yang sudah dipesan, kemudian karyawan 

akan membuatkan nota pembayaran untuk konsumen atau pembeli secara manual 

atau tradisional. Untuk proses pembayaran, konsumen atau pembeli harus 

membayar melalui pemilik toko yang berjaga di kasir dan pemilik toko akan 

memberikan cap sebagai tanda barang sudah dibayar atau lunas. Semua yang 

dilakukan dalam proses pencatatan hingga penghitungan di CV. Gembira masih 

menggunakan sistem manual atau tradisional yang tidak efisien. 
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Pembelian barang yang dilakukan pemilik CV. Gembira pada supplier  

akan dilakukan secara repeat order yang sebelumnya sudah pernah melakukan 

pemesanan secara langsung di suplier. Jumlah barang yang didatangkan dari 

suplier pun cukup banyak sehingga pemilik tidak perlu untuk terus menerus 

repeat order. Proses pembayaran yang dilakukan pemilik CV. Gembira ke suplier 

secara tunai.Sedangkan pemesanan produk ke CV. Gembira berdasarkan barang 

yang paling sering terjual. Barang pun langsung dikirimkan ke Toko. 
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Flowchart Penjualan 
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Flowchart produksi 
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Flowchart Pembelian 
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