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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah PT MMR yang berlokasi di Jl. Ronggolawe Selatan 

no.3 Kelurahan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat. PT MMR bergerak 

dibidang distributor perlengkapan laboratorium klinik dan alat kesehatan yang 

berdomisili dikota Semarang, dan memiliki cangkupan area distribusi di Jawa 

Tengah. Saat ini program yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan 

dalam perusahaan adalah Software ERP Odoo. Berdasarkan hal tersebut, maka 

dalam penelitian ini penulis akan melakukan evaluasi terhadap sistem informasi 

akuntansi pada siklus penjualan PT MMR dengan menggunakan metode analisis 

PIECES Framework. 

 

3.1.1 Sejarah Singkat PT MMR 

PT MMR pada awalnya adalah sebuah perusahaan keluarga yang beroperasi 

sejak tahun 2006. Berawal dari usaha distribusi test kehamilan dari apotek ke apotek 

di kota Semarang, pemilik perusahaan ini berhasil mengembangkan usahanya ke 

area Jawa Tengah dan juga mulai menambah jumlah produksi distribusi 

keperlengkapan labolatorium dan alat kesehatan. Maka pada tahun 2014, 

dibentuklah PT MMR yang berlokasi di Jalan Ronggolawe Selatan No.3 Semarang. 
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Saat ini, sudah banyak rumah sakit dan/atau labolatorium klinik yang telah menjadi 

mitra kerjasama PT MMR di Jawa Tengah, sehingga dalam usianmya yang masih 

muda ini, PT MMR berkomitmen untuk semakin meningkatkan pelayanan kami 

kepada mitra kerja dan menjadi perusahaan distribusi perlengkapan labolatorium 

dan alat kesehatanyang terbaik di Indonesia 

 

VISI 

Menjadi perusahaan distributor perlengkapan labolatorium dan alat kesehatan 

terbaik di Indonesia dalam segi mutu produk dan pelayanan kepada selurug mitra 

usaha dan masyarakat, serta menjadi roda kesejahteraan bagi keluarga besar PT 

MMR. 

MISI 

Berikut merupakan misi dari PT MMR, antara lain: 

1. Selalu meningkatkan dan mengawasi mutu produk yang kami distribusikan baik 

dari segi mutu yang optimal dan harga yang terjangkau. 

2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada mitra kerja secara komunuikatif dan 

aktif. 

3. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. 

4. Mengembangkan cangkupan wilayah distribusi secara bertahap. 
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5. Mengelola perekonomian perusahaan dengan optimal sehingga dapat berperan 

aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga besar PT MMR. 

 

Mitra Bisnis 

PT MMR berkomitmen untuk mampu menjangkau seluruh pelayanan 

kesehatan di Indonesia. Sehingga pada saat ini. seluruh tipe pelayanan kesehatan 

yang ada mulai dari yang berskala local seperti klinik, bidan, maupun nasional 

seperti puskesmas, rumah sakit tipe A hingga D, dengan tangan terbuka, PT MMR 

sambut sebagai rekan kerja kami. Kami juga menjalin hubungan aktif dengan 

produsen/importer local nasional maupun internasional seperti Acon Lab Inc, dan 

lain-lain untuk selalu memastikan bahwa produk PT MMR yang didistribusikan 

adalah produk yang sesuai dengan kebutuhan mitra kerja PT MMR. 
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3.1.2 Struktur Organisasi PT MMR 
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3.1.3 Sistem yang digunakan 

PT MMR mulai menggunakan software ERP Odoo pada tahun 2016. 

Software ERP Odoo yang ada pada PT MMR saat ini telah dikembangkan dan 

disesuaikan dengan kegiatan usaha PT MMR. Software ERP Odoo pada PT MMR 

memiliki beberapa modul utama di dalamnya, yaitu antara lain modul accounting, 

stok, pembelian (purchasing) dan penjualan (sales).  

Modul accounting dapat menghasilkan laporan keuangan berupa laba rugi 

dan neraca, serta juga terdapat menu untuk membuat jurnal penutup maupun jurnal 

koreksi dan buku besar. Modul accounting ini hanya dapat diakses oleh staff 

akunting, staff pajak dan pihak manajemen saja.  

Untuk modul pembelian, terdapat menu untuk membuat PO pembelian dan 

detail pembelian yang menampilkan gambaran secara rinci mengenai pemesanan 

barang tertentu. Pada modul pembelian ini, terintegrasi dengan modul stok. Hal ini 

karna, setiap surat jalan diinput maka jumlah stok dalam modul stok akan otomatis 

bertambah. Dalam modul pembelian, juga terdapat menu retur pembelian dan 

pelunasan pembelian (pelunasan utang), namun menu pelunasan pembelian hanya 

dapat diakses oleh staff akunting, dan pihak manajemen selaku pemegang otoritas 

penuh atas sistem. 

Pada modul penjualan, terdapat menu yang hampersama dengan modul 

pembelian, yaitu menu PO penjualan, detail penjualan, retur penjualan dan 

pelunasan penjualan (pelunasan piutang). Terdapat beberapa user yang dapat 

menggunakan modul ini, yaitu staff admin, staff gudang, staff pajak, staff akunting 
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dan pihak manajemen. Namun untuk menu pilihan pelunasan piutang hanya dapat 

diakes oleh staff akunting dan pihak manajemen. 

Dalam modul stok, terdapat beberapa menu tampilan antara lain, menu 

produk dan kartu stok. Menu stok dapat diakes baik oleh staff admin, staff gudang, 

staff pajak, staff akunting maupun oleh pihak manajemen. Namun tampilan yang 

diberikan berbeda disetiap usernya, atau bisa dibilang dibatasi. Tidak semua 

informasi terkait produk ditampilkan untuk user staff admin dan staff gudang. 

Tentunya masih terdapat menu – menu lain yang digunakan untuk menunjang 

kegiatan usaha, seperti menu supplier dan customers, hingga menu laporan sales.  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini akan 

diuraikan sebagai berikut: 

3.2.1 Data Primer 

Menurut Indrianto & Supomo dalam bukunya (2009:146-147) yang di 

maksud dengan data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

langsungdari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini, data 

primer yang digunakan penulis merupakan hasil observasi langsung oleh penulis 

dan juga hasil wawancara yang telah dilakukan penulis baik kepada user, pihak 

manajemen PT MMR yang menggunakan software ERP Odoo saat ini.  
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3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder dapat diartikan sebagai data yang didapat secara tidak 

langsung atau berasal dari media perantara. Menurut Indrianto & Supomo 

(2009:147) data sekunder biasanya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu struktur 

organisasi perusahaan, dokumen – dokumen lain dan flowchart kegiatan operasi 

perusahaan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan 

data untuk mendapatkan informasi dan data terkait penelitian ini, antara lain: 

3.3.1 Observasi/Pengamatan 

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek 

(benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi 

dengan individu-individu yang diteliti (Indrianto & Supomo:2009). Sedangkan 

menurut Jogiyanto (2005:623), yang dimaksud dengan pengamatan (observation) 

merupakan pengamatan langsung terhadap suatu kegiatan yang sedang dilakukan. 

Observasi dilakukan langsung oleh peneliti pada proses kegiatan usaha yang 

terjadi di PT MMR, untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan transaksi 
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penjualan yang terjadi dan sistem yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha 

yang dinilai dari indicator-indikator pada metode PIECES framework.  

 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Indrianto & 

Supomo: 2009). Sedangkan menurut J. Moleong dalam bukunya (2017: 186) yang 

dimaksud dengan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.  

Wawancara dalam peneltian ini dilakukan untuk mendapatkan data dan 

informasi terkait penggunaan software ERP Odoo pada PT MMR yang nantinya 

akan penulis gunakan sebagai data tambahan dalam melakukan evaluasi terhadap 

sistem yang digunakan di PT MMR. Penulis melakukan wawancara pada user yang 

mana bertindak sebagai pengguna sistem dan juga pihak internal manajemen selaku 

pengawas dan pengambil keputusan.  

 

3.3.3 Dokumentasi 

Data dokumentasi menurut Indrianto & Supomo (2009:146) merupakan 

jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat – surat, notulen 
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hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Dalam penelitian ini, data 

dokumentasi yang digunakan penulis berupa struktur organisasi PT MMR, data 

terkait flowchart sistem penjualan, serta dokumen – dokumen penunjang lainnya. 

 

3.4 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode evaluasi deskriptif kualitatif yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah software ERP Odoo yang saat ini digunakan 

oleh PT MMR sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Dalam mengevaluasi 

sistem yang ada sekarang di PT MMR, penulis menggunakan indicator – indicator 

dalam PIECES framework untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dari 

software ERP Odoo pada PT MMR. Adapun beberapa indikator dalam enam aspek 

PIECES framework yang akan dinilai pada PT MMR, antara lain sebagai berikut: 

3.4.1 Performance 

Performance merupakan kemampuan yang dimiliki oleh sistem dalam 

menyelesaikan setiap perintah yang diberikan dengan cepat untuk mencapai tujuan 

yang ada. Berikut uraian terkait penilaian dalam analisis perfamance. 

Aspek&Definisi Operasi Objek Evaluasi Standar Organisasi 

Throughput  

(Sedikit banyaknya 

pekerjaan yang dapat 

dilakukan oleh sistem 

Modul Penjualan Rata – Rata waktu sistem dalam 

berproses relatif cepat/singkat tidak 

lebih dari 10 menit, maka 

performance sistem baik. dan/atau 

mengalami error data atau hang, atau 

Modul Pembelian 

Modul Stok 
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dalam periode waktu 

tertentu) 

Modul Accounting 

 

lebih dari 10 menit, maka 

performance sistem kurang 

 

Respon Time 

(Rata-rata antar transaksi 

dan respon dari transaksi 

tersebut) 

Modul Penjualan 
Sistem dapat memproses suatu 

perintah relative cepat (kurang dari 30 

detik), maka performance baik. 

Apabila sistem merespon relatif 

lambat (lebih dari 30 detik), maka 

performance kurang 

Modul Pembelian 

Modul Stok 

Modul Accounting 

Audibilitas  

(Dapat tidaknya output 

suatu sistem yang 

dihasilkan dapat diperiksa 

atau ditelusuri 

kebenarannya) 

Modul Penjualan 
Hasil dari sistem dapat di periksa/ di 

telusuri, seperti siapa yang membuat 

(author), tanggal Input hingga waktu 

pembuatan, jika tidak dapat ditelusuri 

maka performa kurang.  

Modul Pembelian 

Modul Stok 

Hasil dari sistem dapat di periksa / di 

telusuri waktu update stok, siapa yang 

melakukan input data, tanggal data, 

dan sesuai dengan stok riil yang ada 

di gudang. Jika tidak, maka 

performance sistem kurang. 

Modul Accounting 

Hasil dari sistem dapat di periksa/ di 

telusuri, seperti siapa yang membuat 

(author), tanggal Input hingga waktu 

pembuatan, detai transaksi, hingga 

jurnal terkait transaksi yang 

bersangkutan. Jika tidak dapat 

ditelusuri maka performance kurang.  
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Kelaziman Komunikasi  

(Mudah tidaknya 

tampilan atau interface 

sistem dipahami oleh 

pengguna) 

Modul Penjualan Tampilan interface sistem mudah 

dipahami / dimengerti oleh user, 

maka performance baik. Apabila 

tambilan interface relatif sulit untuk 

dipahami, maka performance kurang. 

Modul Pembelian 

Modul Stok 

Modul Accounting 

Kelengkapan 

(lengkap tidaknya fungsi 

kerja yang dapat 

dilakukan oleh suatu 

sistem) 

Modul Penjualan 

Sistem dapat memenuhi kebutuhan 

kegiatan operasional perusahaan, 

dalam hal penjualan maka adanya 

menu untuk membuat penawaran 

produk, po penjualan, surat jalan 

produk (pengeluaran produk), faktur 

penjualan, retur penjualan hingga 

pembayaran piutang penjualan. Maka 

dapat dikatakan sistem baik. 

Modul Pembelian 

sistem dapat memenuhi kebutuhan 

kegiatan operasional perusahaan, 

dalam hal pembelian maka adanya 

menu untuk membuat permintaan 

produk, po pembelian, surat jalan 

produk (penerimaan produk), faktur 

pembelian, retur pembelian, hingga 

pembayaran utang dagang. maka 

dapat dikatakan sistem baik. 

Modul Stok 

Sistem dapat memenuhi kebutuhan 

kegiatan operasional perusahaan, 

dalam hal stok/persediaan adanya 

historical produk masuk dan keluar, 

terdapatnya detail produk (kuantitas 

produk, nama produk, tanggal 

expired), saldo akhir produk, hpp 

produk, hingga harga jual minimum 
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produk, maka dapat dikatakan sistem 

baik. 

Modul Accounting 

Sistem dapat memenuhi kebutuhan 

kegiatan operasional perusahaan, 

dalam hal akuntansi, jurnal transaksi 

untuk setiap transaksi baik penjualan 

dan pembelian dapat muncul 

otomatis. Terdapatnya menu untuk 

jurnal, buku besar, menu untuk 

membuat akun baru, hingga laporan 

keuangan. Maka dapat dikatakan 

sistem baik. 

 

Konsistensi  

(seragam tidaknya 

penggunaan desain dan 

teknik dokumentasi suatu 

sistem) 

Modul Penjualan 

Tersedianya manual book untuk 

setiap modul Odoo, yang 

menjelaskan detail mengenai sistem, 

cara pengoperasional sistem, hingga 

perawatan produk. Apabila tidak ada, 

maka performa kurang. 

Modul Pembelian 

Modul Stok 

Modul Accounting 

Toleransi Kesalahan  

(sedikit banyaknya 

kerusakan yang terjadi 

Modul Penjualan 

Minimnya terjadi kerusakan saat 

sistem melakukan kesalahan proses, 

maka performance sistem baik. 

Dalam hal ini seperti terjadi 
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pada saat sistem 

mengalami kesalahan) 

Modul Pembelian 

perubahan barang yang di input, atau 

jurnal transaksi tidak muncul, atau 

terjadi kerusakan saat melakukan 

print out data maka performance 

sistem kurang. 

 

Modul Stok 

Minimnya terjadi kerusakan saat 

terjadi sistem melakukan kesalahan 

proses, maka performance sistem 

baik. Namun, apabila terjadi 

kesalahan proses seperti stok tidak 

otomatis ter-update meski sudah 

melakukan peneriman barang di 

modul pembelian, jumlah stok barang 

yang ada di sistem dengan yang ada 

di gudang tidak sama/selisih, maka 

performance sistem kurang. 

Modul Accounting 

Minimnya terjadi kerusakan saat 

terjadi sistem melakukan kesalahan 

proses, maka performance sistem 

baik. Namun, apabila terjadi 

kesalahan proses seperti salah cetak 

output, atau tampilan output yang 

rusak, jurnal salah dan/atau tidak 

muncul, maka performance sistem 

kurang. 

 

3.4.2 Information/Data 

Analisis ini mengukur seberapa baik kualitas dari informasi yang dihasilkan 

oleh suatu sistem. Berikut ini merupakan indicator penilaian dalam analisis 

informasi/data, antara lain: 
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Aspek&Definisi Operasi Objek Evaluasi Standar Organisasi 

Accuracy  

(teliti tidaknya proses 

komputasi/ perhitungan yang 

dilakukan oleh sistem) 

Modul Penjualan Data dan informasi yang disajikan 

oleh sistem harus akurat, yaitu dapat 

dipercaya dan 

dipertanggungjawabkan 

kebenarannya, serta menggambarkan 

kondisi yang sebenarnya, baik mulai 

dari purchase order hingga menjadi 

sebuah faktur. jika tidak maka sistem 

kurang baik. 

Modul Pembelian 

Modul Stok Data dan informasi yang disajikan 

oleh sistem harus akurat,dapat 

dipercaya dan 

dipertanggungjawabkan 

kebenarannya, serta menggambarkan 

kondisi yang sebenarnya, yang dilihat 

dari nilai stok barang yang ada di 

gudang. jika tidak maka sistem 

kurang baik. 

Modul Accounting Data dan informasi yang disajikan 

oleh sistem harus akurat, dapat 

dipercaya dan 

dipertanggungjawabkan 

kebenarannya, serta menggambarkan 

kondisi yang sebenarnya, yang dilihat 

dari nilai - nilai dalam neraca dan laba 

rugi yang sesuai dengan kondisi 

keuangan perusahaan. jika tidak 

maka sistem kurang baik. 
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Relevansi Informasi  

(Relevansi informasi yaitu 

sesuai tidaknya informasi 

yang dihasilkan oleh suatu 

sistem dengan apa yang 

dibutuhkan oleh users) 

 

Modul Penjualan Informasi yang dihasilkan oleh sistem 

haruslah relevan atau sesuai dengan 

kebutuhan penggunanya, seperti 

terdapat historycal data untuk setiap 

transaksi penjualan dan detail rincian 

transaksi penjualan. 

Modul Pembelian Informasi yang dihasilkan oleh sistem 

haruslah relevan atau sesuai dengan 

kebutuhan penggunanya, seperti 

terdapat historycal data untuk setiap 

transaksi pembelian dan detail rincian 

transaksi pembelian 

Modul Stok 
Informasi yang dihasilkan oleh sistem 

haruslah relevan atau sesuai dengan 

kebutuhan penggunanya, dapat 

menampilkan informasi terkait 

produk keluar dan masuk, juga saldo 

akhir persediaan.  

Modul Accounting 
Informasi yang dihasilkan oleh sistem 

haruslah relevan atau sesuai dengan 

kebutuhan penggunanya, seperti 

informasi dalam laporan keuangan 

yang dihasilkan oleh sistem dapat 

memberikan kejelasan terkait aliran 

dana perusahaan selama satu periode 

tertentu, atau kebutuhan akan laporan 

– laporan lainnya terkait dengan 

kegiatan usaha perusahaan. 

Penyajian Informasi Modul Penjualan 
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(sesuai tidaknya tampilan 

informasi yang disajikan 

dengan kebutuhan dan  

mudah diintepretasikan) 

 

Modul Pembelian Informasi yang dihasilkan oleh 

sistem, mudah diinterpretasikan serta 

dalam bentuk yang mudah dipahami 

oleh pengguna. 

 

Modul Stok 

Modul Accounting 

Fleksibilitas Data 

(mudah tidaknya data dapat 

diakses/diolah kembali? 

Modul Penjualan 

Data dan informasi dalam sistem 

mudah untuk diakses dan diolah 

kembali. Jika tidak, maka kurang. 

Modul Pembelian 

Modul Stok 

Modul Accounting 

 

3.4.3 Economic 

Analisis economic mengukur seberapa banyak penghematan yang diperoleh 

dari penggunaan suatu sistem dalam kegiatan operasional perusahaan. Berikut 

adalah indicator yang digunakan didalam pengukuran analisis economic, antara 

lain: 

Aspek& Definisi Operasi Objek Evaluasi Standar Organisasi 

Reusabilitas  

(banyak sedikitnya hasil dari 

suatu sistem yang dapat 

digunakan kembali dalam 

aplikasi lain) 

Modul Penjualan 

data dan/atau hasil (output) dari 

sistem, dapat dibuka di software 

lain, seperti microsoft office. Jika 

tidak, maka kurang sistem baik. 

Modul Pembelian 

Modul Stok 

Modul Accounting 

Sumber Daya  

(sedikit banyaknya sumber 

daya yang diperlukan dalam 

mengembangkan sistem) 

Modul Penjualan Biaya (Cost) yang dikeluarkan 

perusahaan menjadi relatif kecil, 

dibandingkan dengan sebelum 

penggunaan sistem (manual), maka 

penerapan sistem sudah tepat. 

Modul Pembelian 
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Modul Stok Adanya penghematan dari segi 

biaya (cost) dalam perusahaan, 

seperti berkurangnya nilai biaya 

barang rusak/exired setelah 

menggunakan sistem dibanding 

dengan saat masih menggunakan 

pencatatan manual. artinya 

penggunaan sistem telah tepat. 

 
Modul Accounting Biaya (Cost) yang dikeluarkan 

perusahaan menjadi relatif kecil, 

dibandingkan dengan sebelum 

penggunaan sistem (manual), maka 

penerapan sistem sudah tepat. 

 

3.4.4 Control/Security 

Analisis control/securitydigunakan untuk mengukur dan membandingkan 

kemampuan sistem yang diukur dari segi integertias sistem, kemudahan akses 

hingga keamanan data yang ada. 

Aspek& Definisi Operasi Objek Evaluasi Standar Organisasi 

Integritas 

(sesuai tidaknya batasan akses 

yang dipakai sistem terhadap 

operator untuk program – 

program tertentu) 

Modul Penjualan 
Adanya pembatasan askes 

informasi/data yang diberikan 

perusahaan untuk setiap user, 

sehingga tidak semua user dapat 

mengakses data - data keuangan 

atau internal perusahaan. 

Pembatasan akses dapat berupa 

Modul Pembelian 

Modul Stok 
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Modul Accounting pemberian password dan user name 

yang berbeda - beda tiap user, 

sehingga membatasi ruang lingkup 

akses informasi/data yang 

ditampilkan. 

Keamanan 

(aman tidaknya sistem yang 

ada untuk menjamin 

keamanan data) 

Modul Penjualan Adanya pengendalian dari pihak 

internal terkait data / informasi 

yang ada dalam sistem. jika terjadi 

kebocoran data dapat diminimalkan 

sebaik mungkin, maka keamanan 

sistem dianggap baik.  

Media penyimpanan data/informasi 

haruslah aman dari kemungkinan 

terjadinya perusakan, kecelakaan 

bahkan bencana alam. Jika sudah 

demikian, maka keamaman sistem 

baik 

Modul Pembelian 

Modul Stok 

Modul Accounting 

 

3.4.5 Efficiency 

Analisis efisiensi dalam hal ini menilai dapat atau tidaknya sumber daya 

yang ada dapat digunakan secara maksimal dan optimal. Berikut indicator – 

indicator yang digunakan dalam penilaian, antara lain: 

Aspek& Definisi Operasi Objek Evaluasi Standar Organisasi 

Usabilitas  Modul Penjualan Sistem mudah dipelajari dan 

dioperasikan, serta pihak 

perusahaan memberikan pelatihan 

kepada user terkait sistem yang ada. 

Modul Pembelian 
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(sulit tidaknya usaha user 

untuk mempelajari  dan  

mengoperasikan sistem) 

Modul Stok Sistem yang ada saat ini sangat 

membantu dan memudahkan user 

dalam melakukan pekerjaan, maka 

sistem dianggap baik. 

 

Modul Accounting 

Maintanabilitas 

(mudah tidaknya mencari dan 

membetulkan kesalahan yang 

ada pada sistem ini) 

Modul Penjualan 
Sistem dapat dengan mudah untuk 

dibetulkan setiap kali terjadi 

kesalahan, seperti saat terjadi 

kesalahan input data, maka master 

user dapat langsung menemukan 

dan membetulkan kesalahan yang 

ada.maka sistem dianggap baik. 

Modul Pembelian 

Modul Stok 

Modul Accounting 

 

3.4.6 Service 

Analisis layanan dalam hal ini mengukur seberapa baik pelayanan yang 

telah diberikan oleh sistem kepada user. Adapaun uraian indicator yang digunakan 

dalam mengukur tingkat layanan yang diberikan oleh sistem, sebagai berikut: 

Aspek& Definisi Operasi Objek Evaluasi Standar Organisasi 

Akurasi 

(Teliti tidaknya suatu sistem 

dalam menjalankan suatu 

pekerjaan) 

Modul Penjualan Sistem dapat mengolah dan 

menyaring data yang diinput, dan 

memberikan peringatan apabila 

terjadi kesalahan dalam proses 

penginputan transaksi dan juga atas 

utang dan/atau piutang dagang 

yang akan jatuh tempo. maka 

sistem dianggap baik. 

Modul Pembelian 
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Modul Stok Sistem dapat memberikan 

peringatan terkait produk yang 

akan kadarluarsa/expired dan/atau 

apabila produk out of stock. 

Modul Accounting Sistem dapat memberikan 

peringatan apabila terjadi 

kesalahan pencatatan jurnal 

(double entry jurnal, salah jurnal 

atau jurnal tidak muncul), maka 

sistem dikatakan baik. 

 
Reliabilitas  

(Dapat tidaknya sistem 

dipercaya untuk melakukan 

suatu pekerjaan yang 

diberikan) 

Modul Penjualan 

Sistem dapat menyelesaikan 

pekerjaan yang diminta tanpa ada 

kesalahan proses, maka sistem 

dapat dikatakan baik. 

 

Modul Pembelian 

Modul Stok 

Modul Accounting 

Kesederhanaan  

(Mudah tidaknya suatu sistem 

dipahami oleh user) 

Modul Penjualan 

Sistem harus mudah dipahami dan 

dipelajari oleh user. Jika tidak, 

maka sistem kurang. 

Modul Pembelian 

Modul Stok 

Modul Accounting 

 


