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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dari penelitian ini yaitu CV Walton dan Toko Glodok. Kedua perusahaan 

ini bergerak di bisnis bidang produksi sekaligus dagang yang menjual berbagai macam 

perlengkapan bayi secara eceran maupun grosir. Pendiri CV Waltonyaitu Bapak Habib 

Wijaya yang sudah didirikan sejak tahun 1998 dan mampu membuka took sendiri pada 

tahun 2002 hingga sekarang merupakan usaha turun temurun. Lokasi dari Toko Glodok 

ini yaitu di jalan K.H Agus Salim No. 6, Semarang. Sedangkan CV Walton berada di 

jalan Penggaron II No 33 . Saat ini CV Walton hanya menyuplai produknya sendiri 

hanya untuk Toko Glodok yang terdiri dari berbagai macam perlengkapan bayi seperti 

kaos dan celana bayi, kaos kaki bayi, bantal guling serta selimut bayi .  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 3.2.1 Jenis Data 

  Terdapat dua jenis macam data penelitian, yaitu : 

a. Kuantitatif 

Disebut sebagai metode yang masih tradisional dikarenakan dari dahulu 

data kuantitatif sering digunakan sebagai metode penelitian. Metode ini 

disebut sebagai metode ilmiah juga karena data yang didapat terukur, 

sistematis, dan objektif. Dinamakan kuantitatif karena datanya berupa angka 

dan menggunakan statistik sebagai analisisnya. 
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Catatan persediaan barang, catatan penjualan, catatan pendapatan, dan 

catatan pembelian dari Toko Glodok merupakan data kuantitatif yang 

didapat dalam penelitian. 

Menurut teori Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D diatas pengumpulan data kuantitatif didapat dengan 

cara wawancara (interview), angket (kuesioner), dan observasi. 

 

b. Kualitatif 

Menurutdata kualitatif yaitu sumber data yang didapat dari pendalaman 

wawancara serta dokumentasi, sehingga didapat berupa kata-kata dan 

tindakan. 

Sebagai sumber data kualitatif yang didapat dari Toko Glodok yaitu 

berupa informasi gambaran penjualan secara manual dan pembelian barang 

serta persediaan barang di Toko Glodok. 

 

3.2.2 Sumber Data 

a. Primer 

Merupakan sumber data yang didapat dari sumber secara langsung tanpa 

adanya orang ketiga atau perantara. 

Data primer yang didapat dari CV Walton berupa penjelasan langsung 

dari pemilik yang berisi penjelasan mengenai prosedur bagaimana transaksi 

penjualan, pembelian dan persediaan di pabrik tersebut 

b. Sekunder 

 Merupakan sumber data yang didapat dari sumber secara tidak langsung 

berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan. 

 Data sekunder yang didapat dari CV Walton berupa catatan dan nota 

penjualan barang dan pembelian barang. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

a. Interview (Wawancara) 

Merupakan proses pertemuan dilakukan dua orang atau lebih yang 

membicarakan topik tertentu untuk proses tanya jawab yang diasumsikan sebagai 

kegiatan bertukar ide atau informasi. 

Teknik yang digunakan untuk mendapat informasi dari CV Walton yaitu dengan 

melakukan wawancara kepada pemilik CV Walton . 

b. Observasi 

Merupakan dasar dari ilmu pengetahuan, para pakar dapat menyimpulkan atau 

bekerja sesuai fakta yang dilihat dilapangan berupa observasi yang sebelumnya 

dilakukan. 

Penulis secara langsung mengamati kegiatan aktivitas CV Walton di lokasi 

secara langsung. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode analisi Model Driven 

Development (MDD). Tahap yang dilakukan dalam metode Model Driven Development 

(MDD) : 

a. Investigasi Awal 

Tahap awal yang dimana akan disiapkan jawaban dari pertnyaan-pertanyaan. 

Untuk tahap ini penulis menginvestigasi seluruh kegiatan bisnis di CV Walton . 

b. Analisis Masalah 

Menganalisa seluruh masalah yang timbul dan memberikan solusi dari masalah 

tersebut, sehingga akan tahu akar dari inti masalah tersebut. 
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c. Analisis Kebutuhan Sistem 

Dari analisa masalah yang sebelumnya ditemukan maka akan dapat digunakan 

sebagai perbaikan sistem yang akan dikembangkan menjadi semakin baik. 

Identifikasi bisa didapat melalui melihat proses input dan output yang akan 

menjadikan sistem akuntansi pada CV Walton semakin baik. 

d. Desain (design) 

Ada dua macam bagian, yaitu : 

 Desain Data 

Tahap dimana mengatur dan merancang penyimpanan pada program 

yang akan menghasilkan sebuah informasi yang baik diharapkan jauh 

dari error pada sistem. 

 Desain Proses 

Menjelaskan dimana proses input dan output berupa laporan yang 

dibutuhkan bagi pemilik toko. 

 

3.5 Gambaran Umum dan Prosedur Sistem Informasi Akuntansi 

 CV Walton berdiri sejak tahun 1998 yang merupakan bisnis keluarga dari Bapak 

Habib Wijaya dengan 50 karyawan bergerak di bidang produksi berbagai macam 

perlengkapan bayi . Beberapa jenis barang yang diproduksi seperti baju dan celana bayi, 

kaos kaki bayi ,bantal guling dan selimut bayi. Awalnya produksi tersebut 

didistribusikan ke toko-toko di semarang. Tetapi sejak tahun 2002, Bapak Habib Wijaya 

mendirikan toko   yang dipimpin oleh istrinya sendiri , semenjak itu CV Walton tidak 

mendistribusikan lagi barang produksi nya ke toko lain jadi hanya distribusi ke Toko 

Glodok . JadiSejak tahun 2002 Toko Glodok telah didirikan di jalan K.H Agus Salim 

No. 6, Semarang. Toko Glodok menyediakan aneka macam perlengkapan bayi dan 

aksesoris untuk bayi. Ibu Ellien Habib Wijaya sebagai pemilik Toko Glodok yang 

dibantu oleh 10 karyawan. Untuk bagian penerimaan uang saat konsumen membayar 
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dilakukan oleh pemilik Toko Glodok sendiri. Karyawan Toko Glodok bertugas untuk 

melayani konsumen dan mengambilkan barang yang diinginkan konsumen, setelah 

konsumen memesan barang baru nota diberikan oleh karyawan untuk diberikan kembali 

ke pemilik Toko Glodok untuk proses pembayaran. 

 Toko Glodok melayani pembelian secara eceran maupun grosir atau 

retail.Pembeli dapat memilih barang di Toko Glodok yang dilayani oleh pegawai Toko 

Glodok, untuk barang yang sudah dipilih pembeli atau konsumen maka karyawan Toko 

Glodok 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 Toko Glodok masih menggunakan sistem manual atau 

tradisional yang tidak efisien. 

 Pembelian barang yang dilakukan pemilik Toko Glodok pada suplier  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 Toko Glodok ke suplier secara tunai.Sedangkan 

pemesanan produk ke CV Walton berdasarkan barang yang paling sering terjual. 

Barang pun langsung dikirimkan ke Toko .  
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Gambar 3.3 Bagian Alir Produksi CV Walton 
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