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BAB III 

Metodologi Penelitian 

3. Metodologi Penelitian 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Perusahaan yang dijadikan objek pada penelitian ini adalah perusahaan 

pembuatan rokok PT. Gentong Gotri Semarang. 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

 Sumber Data 

 Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari objek 

yang diteliti. Melalui wawancara terhadap pemiliki PT. Gentong Gotri 

Semarang, serta melakukan observasi langsung permasalahan yang 

dialami dan menobservasi sistem akuntansi yang ada (Sulistyanto & 

Clara 2014). 

 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

objek yang diteliti. Artinya data-data ini diambil dari data perusahaan 
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yang isinya adalah data pemasuk, data stock, data pembelian, data 

penjualan, dan data beban (Sulistyanto & Clara 2014). 

 Jenis Data 

 Data Kualitatif 

Data Kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kalimat bukan 

berupa angka atau bilangan. Data kualitatif didapat dari analisis 

mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain 

untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu 

karena harus melakukan wawancara, observasi, dan pengamatan 

(Marzuki : 2002). Dalam penelitian ini data kualitatif yang digunakan 

adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh perusahaan, masalah-

masalah yang dihadapi perusahaan. 

 Data Kuantitatif 

Data Kuantitatif adalah data informasi yang berbentuk angka atau 

bilangan. Berdasarkan angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif 

dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku 

umum di dalam suatu parameter. Proses pengumpulan data kuantitatif  

tidak membutuhkan banyak waktu dan sangat mudah dilakukan 

(Marzuki : 2002). Dalam penelitian ini data kualitatif yang digunakan 
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meliputi data stock bahan baku, data penjualan, data pembelian bahan 

baku. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan setidaknya tiga metode 

yaitu : 

1. Metode Wawancara 

Dalam metode ini, seorang peneliti akan bertemu secara langsung dengan 

pemilik entitas usaha sebagai narasumber primer untuk melakukan 

wawancara atau sesi tanya jawab. 

2. Metode Observasi 

Selain menggunakan metode wawancara, seorang peneliti juga melakukan 

pengamatan langsung di perusahaan yaitu PT. Gentong Gotri Semarang 

untuk melihat secara langsung masalah-masalah yang ada di perusahaan. 

3. Dokumentasi 

Dalam melakukan penelitian ini juga dilakukan dokumentasi file atau data 

yang didapatkan dari perusahaan, contohnya meminta data penjualan, data 

pembelian bahan baku, serta laporan keuangan perusahaan itu sendiri. 

3.4 Metode Analisis Data 

Dalam pembuatan penelitian ini digunakan metode Model Driven 

Development (MDD). Langkah-langkah dalam metode Model Driven 

Development (MDD) yaitu: 

1. Tahap Identifikasi Masalah 
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Tahapan ini dimaksudkan untuk menemukan permasalahan didalam 

perusahaan, kelemahan-kelemahan sistem akuntansi yang terjadi, 

pencatatan yang dilakukan secara manual. 

2. Tahap Analisis Masalah 

Tujuan tahan ini adalah menumakan sumber masalah yang ada, juga 

berupaya membuat solusi dengan cara merancang sistem SIA bagi 

perusahaan. 

3. Tahap Identifikasi Kebutuhan Sistem 

Pada tahap ini, peneliti akan melihat serta mengamati kebutuhan yang 

diperlukan perusahaan untuk merancang sebuah sisttem yang baru. 

4. Tahap Desain 

Ditahapan ini, peneliti akan melakukan penerapan sistem yang telah 

dirancang untuk perusahaan dipadukan dengan masalah yang terjadi di 

perushaan tersebut, solusi akhrnya adalah dengan metode MDD dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Desain data  

Langkah ini  menentukan sebuah penyimpanan data dalam sistem agar 

tercipta relasi antar sistem yang lain sehingga tidak terjadi crash. 

Pemecahanyannya adalah merancang ERD (Entity Relationship 

Diagram). EDR ini akan menampilkan hubungan antar entitas dalam 

perusahaan. 

 



  
 
 

 

24 
 

2. Desain Proses  

Tahapan yang dilakukan berikutnya adalah dengan membuat Data 

Flow Diagram (DFD). 

3. Desain Interface 

Dalam tahapan yang terakhir ini, peneliti akan merancang sebuah 

tampilan userface yang simple dan sederhana agar mudah untuk 

dipahami penggunanya kelak. 

3.5 Gambaran Perusahaan 

3.5.1 Profil perusahaan  

Perusahaan rokok PT. Gentong Gotri Semarang beralamatkan di Jl. 

Gebanganom Raya no. 18. PT. Gentong Gotri Semarang ini dimiliki oleh 

Bapak Ong Kee Kan, yang memulai usahanya pada tahun 1927. 

3.5.2 Job Description 

 Pemilik 

Bertugas sebagai direktur utama serta bertanggung jawab penuh 

terhapad keberlangsungan perusahaan, juga mengatur semua unit kerja 

yang ada di perusahaan. 

 Keuangan / Administrasi 

Tugasnya adalah untuk mengurusi segala biaya atau cost yang 

dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi. Mencatat segala 
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bentuk pengeluaran dan pemasukan atas segala proses produksi 

perusahaan. 

 Unit SKM 

Unit dimana proses produksi rokok yang dikerjakan menggunakan 

mesin. Dalam unit kerja ini terdapat beberapa mesin yang memiliki 

fungsi berbeda, yakni: 

1. Mesin Maker buatan Jerman  

Pekerja menggunakan mesin ini untuk membuat rokok, memproses 

dari bahan baku yang berupa tembakau lalu digulung menjadi 

rokok berfilter. 

2. Mesin Packing buatan Inggris 

Pekerja menggunakan alat ini untuk mem-packing rokok yang 

sudah diproduksi dan memberi merk/cap sesuai merk dagang serta 

pemberian pita cukainya. 

3. Mesin Wrapping buatan Inggris 

Pekerja menggunakan alat ini untuk memberi lapisan luar pada 

batangan rokok yang telah diberi pita cukai. Tujuan pemberian 

lapisan ini adalah untuk memberikan tambah kualitas serta estetika 

sehingga penampilan lebih menarik. 
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 Unit SKT 

Unit ini adalah bagian dimana proses produksi rokok menggunakan 

tenaga manual yaitu tangan. Pekerja dalam unit ini terbagi menjadi 3 

bagian yaitu: 

1. Pekerja Linting 

Dalam bagian ini, para pekerja bertugas untuk melinting tembakau 

dan campuran bahan baku sehingga menjadi rokok tanpa filter. 

Pekerja dalam bagian ini sudah dilatih agar memenuhi standar 

kualitas yang ditetapkan antara lain: komposisi bahan baku, ukuran 

besar rokok, ukuran berat rokok, serta tampilan rokok linting 

tersebut. 

2. Pekerja Packing 

Pekerja di bagian ini bertugas untuk mempacking roko yang sudah 

dilinting dari unit pelintingan serta memberi cap serta pita cukai. 

3. Pekerja Bal  

Pekerja di unit ini bertugas untuk mengemas rokok-rokok yang 

sudah diberi pita cukai lalu mengemasnya sebanyak 10 batang 

rokok setiap kemasan serta mengemasnya dalam bentuk bal yang 

masing-masing berisi 20 pres. 
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 Unit Pengolahan 

Pekerja disini bertugas untuk mempersiapkan bahan baku yang akan 

diproses menjadi rokok. Pekerja dibagian ini sudah dilatih agar bisa 

memenuhi SOP perusahaan. Pekerja bertugas menerima dan merajang 

tembakau sesuai standar yang ada lalu dibagikan ke bagian unit SKM 

dan SKT untuk diolah lebih lanjut. 

 Bagian Pengadaan Barang 

Bertugas untuk mengecek kondisi dan persediaan bahan baku yang 

ada. Stock bahan baku harus ada agar tidak mengganggu proses 

produksi perusahaan. Pekerja di unit ini bertugas memesan tembakau 

jika persediaan sudah mulai habis, menimbang bahan baku yang 

dipesan, mengecek kualitasnya, serta bertugas untuk menyimpannya di 

gudang dengan cara yang benar agar kualitas tembakau tidak 

berkurang. 

 Gudang 

Pekerja bagian ini memiliki tugas untuk menyimpan serta mencatat 

stock opname. Serta melakukan pencatatan jika ingin mendatangkan 

bahan baku baru. Lalu catatan tersebut diserahkan pada bagian 

pengadaan bahan baku. Pekerja bagian ini juga menyiapkan produk 

jadi yang selanjutnya diserahkan pada bagian pengiriman untuk 

dikirim kepada pemesan. 
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 Pengiriman 

Bertugas untuk mengakomodir setiap pesanan yang ada dan 

bertanggung jawab untuk mengirim barang ke konsumen. Jika keluar 

pulau PT. Gentong Gotri Semarang menggunakan jasa ekspedisi. 

 Penerima Pesanan 

Pekerja disini bertugas untuk mencatat semua pesanan yang datang 

serta mencatat tanggal pengiriman, jumlah, serta cara pembayaran 

pesanan tersebut. 

3.5.4 Sistem Akuntansi PT. Gentong Gotri Semarang 

 Sistem Pembelian Bahan Baku 

Orang dalam warehouse bertugas untuk memberikan catatan stock 

barang ke bagian pengadaan bahan baku untuk kemudian ditentukan 

cukup tidaknya digunakan untuk operasional perushaan. Selanjutnya 

bagian ini akan memberikan daftar pembelian barang ke bagian 

keuanganan untuk selanjutnya dipesankan ke pemasok. Nota 

pembelian akan disampaikan kepada pemilik serta disimpan oleh 

bagian keuangan untuk selanjutnya melunasi purchase order. 

Jika pesanan barang sudah datang, gudang wajib melakukan 

pengecekan nota pembelian, kualitas barang yang dipesan oleh PT. 

Gentong Gotri Semarang sesuai semua. Jika ada ketidaksesuaian maka 
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akan di laporkan ke bagian akuntansi atau pengadaan bahan, yang 

akan dicross check ke supplier. 

 Sistem Penjualan Barang 

PT. Gentong Gotri Semarang akan mendapat order melalui telepon 

ataupu email dari konsumen melalui bagian peneriamaan pesanan. 

Kemudian  akan melanjutkannya ke bgian gudang untuk 

memperispkan barang jadi jika ada atau bahan baku untuk diproses 

jika pesanan kurang. Jika pengiriman dilakukan untuk luar pulau 

makan akan menggunakan jasa ekspedisi. 

 Sistem Pembayaran dan Pelunasan Hutang 

Pembayaran yang dilakukan PT. Gentong Gotri Semarang ada dua 

metode yaitu tunai atau kredit. Jika pembeloan kredit maka akan 

dibuat kesepakatan antara bagian keuangan dengan supplier untuk 

jangka waktu pelunasannya. Jika tunai maka bagian keuangan akan 

langsung membayar secara cash kepada supplier. 

 Sistem Produksi 

Unit kera produksi akan mengambil bahan digudang serta membuat 

laporan pengambilan bahan untuk diserahkan pada bagian gudang. 

Catatan laporan ini yang nantinya akan direkap untuk diserahkan ke 

bagian pengadaan bahan agar bisa memperkirakan waktu untuk 

pemesanan bahan baku kembali. 
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 Sistem Penagihan Piutang Penjualan  

Bagian akuntansi akan mengecek daftar piutang yang sudah jatuh 

tempo yang dimiliki PT. Gentong Gotri Semarang. Kemudian bagian 

keuangan akan mengirimkan surat penagihan piutang ke pelanggan 

dan juga pemilik. Pemilik juga di beri surat piutang untuk 

mengkroscek di rekening. Jika pelanggan sudah membayar maka 

pemilik akan memberikan copy dari bukti pembayaran tersebut ke 

bagian keuangan, yang selanjutnya bagian keuangan akan mencatat 

kas masuk, dan menghapus piutang pelanggan yang bersangkutan. 
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 3.4.5 Flow Chart 
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Gambar 3.1 Sistem Produksi Barang 
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Sistem Penjualan Barang
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Gambar 3.2 Sistem Penjualan Barang 
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Sistem Penjualan Barang

Bagian GudangBagian Administrasi Bagian Pengiriman Pemilik

7

Mencatat Penjualan, 
Kas Masuk/Piutang

4

3

Nota Penjualan

Surat Jalan

8

Memberi Surat 
Perintah Produksi

Cek barang yang 
sudah selesai 

diproduksi, dengan 
nota penjualan

Lihat Sistem Produksi

Nota Penjualan

9

 

Gambar 3.3 Penjualan Barang 
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Sistem Pembayaran/Pelunasan Hutang
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Sistem Pembelian Bahan Baku
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Sistem Pembelian Bahan Baku
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