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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Toko Besi Anyar Jaya merupakan usaha yang bergerak dibidang 

perdagangan bahan-bahan bangunan dan material. Usaha ini terletak di Jalan 

Pasar Barat nomor 01 Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 

dengan luas bangunan yang tidak terlalu besar serta sistem persediaan yang masih 

manual. Toko Besi Anyar Jaya di mulai dari 0 oleh pemilik, yaitu kedua pasangan 

Bapak Haryoto dan Ibu Heni. Barang-barang yang dijual juga sangat beragam dan 

bervariasi, meliputi : 

a. Cat 

b. Besi  

c. Keramik 

d. Paku 

e. Palu 

f. Engsel 

g. Pralon, dll 

Seiring berjalannya waktu, Toko besi Anyar Jaya ini semakin berkembang 

dan telah mampu bersaing dengan toko besi lainnya yang sudah tergolong lama 

dalam beroperasi dan sudah maju. Disertai  semakin banyaknya variasi barang 



20 
 

 
 

yang di jual demi memenuhi permintaan dari konsumen yang semakin meningkat. 

Sejak bisnis ini dijalankan, pemilik belum pernah menggunakan sistem akuntansi 

berbasis teknologi untuk membantu dalam transaksi jual-beli didalam usahanya.  

Walaupun sudah banyak pelanggan tetap dan permintaan akan barang juga 

semakin bertambah, namun sistem akuntansi pada usaha ini masih belum 

mengikuti perkembangan. Selama ini pemilik hanya menggunakan manual system 

untuk bisnisnya tersebut seperti pengecekan stok barang dan penghitungan 

keuntungan setiap periode. Pemilik sempat memiliki pemikiran dan pandangan 

untuk mencari bantuan mengenai penggunaan sistem berbaris komputer untuk 

mempermudah mengelola usaha mereka dikarenakan semakin bertambahnya usia 

sehingga mereka tidak bisa memantau proses bisnisnya secara terus menerus. 

Akan tetapi pemilik tidak tahu harus memulai dari mana. Melihat permasalahan 

tersebut, maka perlu dilakukan pengembangan serta perancangan sistem akuntansi 

pada Toko Besi Anyar Jaya dengan berbasiskan teknologi informasi untuk 

membantu dalam memudahkan dalam pencatatan transaksi penjualan maupun 

pembelian per periode, serta pengecekan stok barang dagangan. 

3.1.1 Visi Dan Misi Perusahaan 

3.1.1.1 Visi Toko Besi Anyar Jaya 

Visi dari Toko Besi Anyar Jaya adalah menjadi perusahaan yang terbaik 

dibidang penjualan yang dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi para 

konsumen dan dapat mencapai tujuan suatu perusahaan 

 



21 
 

 
 

3.1.1.2 Misi Toko Besi Anyar Jaya  

Misi dari Toko Besi Anyar Jaya yaitu berkompetensi dalam 

pengembangan bisnis yang mengedepankan kualitas dan pelayanan kepada 

pelanggan sebaik mungkin serta low price. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis Data 

1. Data Kualitatif 

Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat dihitung, karena data 

tersebut berupa informasi yang didapat melalui narasumber. 

Contohnya: alur prosedur pembelian, dan penjualan. 

 

2. Data Kuantitatif 

Data Kuantitatif adalah data yang dapat dihitung, karena data tersebut 

berbentuk angka atau bilangan. Contohnya: bukti-bukti transaksi 

pembelian dan penjualan. 

3.2.2. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

narasumber objek penelitian. Contoh data primer dari penelitian ini 

yaitu proses penjualan dan proses pembelian barang dagangan. 
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2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung 

atau diperoleh melalui perantara. Contoh data sekunder dari 

penelitian ini adalah bukti transaksi penjualan dari catatan 

penjualan. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1. Teknik Wawancara (interview) 

Wawancara adalah teknik komunikasi dua arah dengan cara mengajukan 

beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab secara langsung oleh 

narasumber untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, menggunakan tipe 

wawancara personal yaitu dengan bertatap muka langsung dengan pemilik usaha. 

3.3.2. Teknik Observasi (observation) 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan 

secara langsung ke objek datanya. Dalam penelitian ini, penulis mendatangi ke 

tempat usaha Toko Besi Anyar Jaya dan mengamati jalannya proses bisnis yang 

berlangsung. 

3.3.3. Teknik Pengumpulan Data Arsip 

Teknik pengumpulan data arsip merupakan teknik yang dapat berupa data 

primer maupun data sekunder. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara melihat 

dokumen-dokumen yang dimiliki oleh obyek penelitian. 
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3.4 Teknik Analisis Data 

1. Identifikasi Masalah 

Pada tahap awal ini dilakukan penyelidikan terhadap masalah ataupun 

kelemahan-kelemahan yang terjadi di Usaha Toko Besi Anyar Jaya. 

2. Analisis Masalah 

Setelah mengetahui kelemahan apa saja yang terjadi pada sistem maupun 

prosedur yang dimiliki, lalu dilakukan analisis masalah sehingga dapat 

diketahui akar permasalahannya. 

3. Analisis Kebutuhan Sistem 

Tahap selanjutnya adalah menganasis kebutuhan sistem baru yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi. 

4. Desain Sistem 

Tahap terakhir yaitu membuat penggambaran sistem yang baru untuk 

perusahaan sesuai dengan kebutuhan. Pembuatan desain sistem ini ada tiga 

tahap, yaitu : 

1. Desain Data 

Tahap pertama dengan membuat database yang bertujuan sebagai 

penghubung antar data sistem agar sistem berjalan dengan baik. 

2. Desain Proses 

Pada tahap ini dilakukan pendesainan model sistem agar dapat 

diketahui jalannya sistem yang dibuat yaitu dengan Diagram Konteks, 

Dekomposisi sistem, dan DFD sampai tahap yang dibutuhkan. 
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3. Desain Interface 

Ini adalah tahap terakhir yang dimana setelah semua desain sistem 

dibuat, maka diperlukan tampilan sistem untuk input dan output yang 

diharapkan dapat memudahkan user dalam mengoperasikan sistem. 

 

4. Desain Pengendalian Umum 

Pada desain ini dilakukan tahap pengendalian pemisahan tugas dan 

otorisasi antar pengguna dan administrator sistem. Yang dimana 

pengguna atau user tidak bisa mengakses data yang tidak diijinkan 

oleh admin. 

3.5 Strukur Organisasi Perusahaan 

Adapun struktur organisasi pada Toko Besi Anyar Jaya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gambar 3.1 Struktur Organisasi 
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Usaha Toko Besi Anyar Jaya memiliki 10 orang karyawan. Toko Besi 

Anyar Jaya ini belum menerapkan tim profesional. Para karyawan memiliki 

pekerjaan masing-masing, tetapi jika ada yang kewalahan mereka dapat saling 

membantu atau pun menggantikan apabila karyawan tersebut bisa melakukannya. 

Rutinitas pada usaha ini sudah berjalan lancar antara lain seperti mengangkut 

barang yang datang dan keluar, menghitung barang yang dikirim dari supplier, 

melayani konsumen, membersihkan toko, mengantar barang kepada konsumen.  

Berikut adalah pembagian tugas dari setiap bagian pada usaha Toko Besi Anyar 

Jaya : 

1. Pemilik 

• Mempunyai tanggung jawab yang penuh didalam setiap proses 

transaksi pada usahanya. 

• Memiliki tugas dalam melakukan controlling pada kegiatan 

usahanya 

• Memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan 

• Melakukan pembelian barang dagangan 

2. Bagian  Penjualan 

• Memiliki tugas yaitu melayani pelanggan seperti membuatkan 

faktur penjualan sebagai bukti pembelian bagi pelanggan. 

• Menangani proses penjualan tunai maupun kredit. 
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3. Bagian Gudang 

• Melakukan pengecekan barang masuk yang dikirim dari supplier 

dan barang keluar. Serta membuat daftar pembelian barang yang 

harus dibeli kepada supplier 

• Bertanggung jawab penuh atas barang yang berada digudang 

4. Kuli 

• Melayani customer yang datang dan menyiapkan barang yang 

dipesan. 

• Membersihkan toko dan gudang setiap hari 

5. Supir 

• Bertugas mengantarkan barang dagang kepada pelanggan langsung 

ke tempat tujuan. 
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3.6 Sistem Akuntansi Pada Usaha Toko Besi Anyar Jaya 

a. Sistem Pembelian Barang Dagangan 

Dalam pembelian barang dagangan dilakukan sendiri oleh pemilik, 

sales datang ke toko dan menawarkan barang yang mereka jual. 

Pemilik hanya membeli barang dagangan jika bagian gudang telah 

memberi tahu apabila barang tersebut telah menipis atau habis.  

b. Sistem Penjualan Tunai 

Pelanggan melakukan pemesanan lalu bagian penjualan mencatat 

pada nota sebesar jumlah volume penjualannya. Pelanggan membayar 

secara langsung. 

Bagian Penjualan memberikan nota penjualan kepada pelanggan jika 

pelanggan menginginkannya. 

c. Sistem Penjualan Kredit 

Penjualan kredit terjadi apabila pelanggan melakukan pemesanan 

tetapi tidak langsung membayar sejumlah transaksi yang dilakukan. 

Bagian penjualan lalu mencatat di nota penjualan sejumlah piutang 

yang diberikan, dan tidak memberikan jatuh tempo kepada pelanggan. 

Bagian penjualan akan mengecek ketersediaan barang yang ada di 

gudang dan mengkoordinasi gudang untuk menyiapkan barang yang 

dipesan oleh konsumen. Apabila barang ada, bagian penjualan akan 

menulis nota penjualan, lalu menyerahkan ke bagian admin yang 

nantinya akan di tulis di buku pengiriman. Setelah itu buku pengiriman 

akan dibawa supir yang akan mengantarkan barang ke customer. 
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3.7.Flowchat Sistem Akuntansi Pada Usaha Toko Besi Anyar Jaya 

3.7.1 Flowchat Sistem Pembelian Persediaan Barang 

Bagian Gudang Pemilik 

  

Gambar 3.2 Flowchat Sistem Pembelian Barang Dagang 
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3.7.2 Flowchat Sistem Penjualan Tunai 

Pelanggan Bagian Penjualan 

  

Gambar 3.3 Flowchat Penjualan Tunai 
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3.7.3 Flowchat Sistem Penjualan Kredit 
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Gambar 3.4 Flowchat Sistem Penjualan Kredit 


