BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Objek dan Lokasi Penelitian
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem informasi akuntansi

dari perusahaan manufaktur CV. Indo Multi Konsep. Penelitian dilakukan pada CV.
Indo Multi Konsep yang berlokasi di Jalan Buana Bangetayu D/15 Semarang.

3.2

Jenis Data
Penelitian ini terdapat dua macam jenis data yaitu :

3.2.1 Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan yang dapat
dihitung atau diukur. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian berupa data
persediaan barang, data penjualan barang, jumlah pendapatan dan data pembelian
barang dari CV Indo Multi Konsep.
3.2.2 Data Kualitatif
Data kualitatif adalah data berupa informasi yang mengandung makna, namun
data kualitatif tidak dapat diukur secara langsung. Data yang digunakan dalam
penelitian ini berisi tentang gambaran umum pada perusahaan, proses-proses produksi
serta prosedur pada CV Indo Multi Konsep.
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3.3

Sumber Data

3.3.1 Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari
sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung
dengan cara melakukan observasi ke kantor CV. Indo Multi Konsep dengan
wawancara terhadap Ilham Kurniawan selaku pemilik dari CV. Indo Multi Konsep.

3.3.2 Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara tidak langsung atau
melalui perantara. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari
arsip-arsip dan catatan-catatan transaksi kegiatan perusahaan.

3.4

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

1. Observasi
Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan
pengamatan secara langsung

terhadap obyek yang dijadikan penelitian.

Observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan cara mengamati proses penjualan
dan proses produksi dari mulai bahan baku yang diolah menjadi bahan jadi dan
siap dipasarkan.
2. Wawancara
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Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih yang
mengarah pada permasalahan tertentu.
3. Studi Pustaka
Penulis dalam melakukan penelitian ini membaca, memahami serta
mempelajari sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan
data-data yang dibutuhkan dalam keperluan penelitian.

3.5

Metode Analisis Data
Metode analisis data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah metode

Rapid Application Development (RAD). Metode ini merupakan strategi siklus hidup
yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan
mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang
dicapai melalui siklus tradisional. Berikut ini tahapan dalam melaksanakan metode
Rapid Application Development (RAD) yaitu :
1. Tahap Investigasi Awal
Tahap ini adalah tahap awal dilakukannya identifikasi masalah secara luas pada
CV. Indo Multi Konsep sehingga dapat dihasilkannya data dan informasi yang
tepat guna untuk memecahkan permasalahan yang ada. Perencanaan pada tahap
ini harus direncanakan dengan matang, baik dari segi analisis maupun sistem
yang akan dikembangkan. Sehingga perencaan pengembangan dalam sistem bias
tetap berfokus dengan baik dan dapat mencapai tujuan perusahaan.
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Pada tahap investigasi awal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan
pemilik toko untuk mencari permasalahan apa saja yang terjadi di perusahaan,
setelah ditemukan gambaran permasalahan yang berupa kelemahan perusahaan
sehingga perbaikan yang nantinya dilakukan dapat mencapai sasaran yang tepat.
CV Indo Multi Konsep perlu menerapkan perancangan sistem informasi
akuntansi yang berbasis komputerisasi dengan tujuan mempermudah kegiatan
bisnis dari mulai kegiatan penjualan, pembelian, persediaan, penghitungan HPP
yang awalnya masih menggunakan sistem pencatatan akuntansi secara manual
menjadi komputerisasi sehingga akan menjadi lebih praktis, efisien, akurat dan
sangat mengurangi terjadinya human error.
2. Tahap Analisis Kebutuhan Sistem
Tahap ini adalah tahap analisis terkait informasi apa saja yang diperlukan oleh
pemakai pada kebutuhan sistem baru. Informasi tersebut berupa deskripsi data
yang digunakan atau dihasilkan, dan bagaimana penggunaan data tersebut
sehingga sistem baru yang dikembangkan dapat membantu mengatasi
permasalahan yang terjadi pada sistem yang lama.
Pada tahap ini penulis akan merancang sistem yang dibutuhkan oleh perusahaan
yaitu sistem penjualan, pembelian, produksi, kartu stok persediaan, penghitungan
HPP dan laporan keuangan perusahaan secara komputerisasi, tetapi sebelum
merancang ada beberapa langkah yang dilakukan oleh penulis yaitu :
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a. Tahap analisis pendahuluan : mencari dan mengumpulkan informasi guna
mendapatkan gambaran secara menyeluruh pada CV. Indo Multi Konsep
b. Usulan

Pelaksanaan Analis Sistem : Penulis mengusulkan untuk

menerapkan sistem informasi akuntansi yang berbasis komputerisasi
 Alasan dilakukannya analisis sistem

yaitu untuk meningkatkan

efektivitas pada kegiatan operasional dalam bisnis sehingga tujuan
utama perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan dapat
tercapai, maka dari itu dibutuhkan sistem informasi akuntansi yang
berbasis komputerisasi agar kegiatan operasional dapat terintegrasi
dengan baik.
c. Pelaksanaan Analisis Sistem
Langkah yang dilakukan penulis dalam pelaksanaan analisis sistem
adalah
1. Mempelajari sistem yang digunakan perusahaan saat ini untuk
memperoleh informasi yang diperlukan pihak manajemen tetapi
tidak tersedia oleh sistem yang digunakan sekarang dengan cara
:
2. Menganalisis Transaksi : melakukan analisis pada transaksi
perusahaan, baik dari prosedur, formulir, catatan yang
diterapkan pada transaksi tersebut dengan mencari informasi
tentang organisasi yang berhubungan dengan jenis transaksi,
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formulir yang digunakan dalam transaksi, catatan akuntansi
untuk mencatat transaksi dan urutan prosedur dalam transaksi.
3. Memberi persyaratan yang dibutuhkan pada perusahaan.
a. Klien harus teliti dalam melakukan pencatatan informasi
maupun transaksi agar tidak menimbulkan human error
b. Dalam penjualan konsumen memperoleh produk yang
dipesan sesuai total harga, jenis spesifikasi produk dan tepat
waktu.
c. Divisi pemasaran memperoleh laporan penjualan tepat
waktu, sehingga kinerja pemasaran dapat berjalan efektif
d. Meningkatkan mutu pelayanan pada konsumen
e. Meningkatkan pendapatan pada penjualan
f. Setiap divisi dapat terorganisasi dengan baik sehingga dapat
terbentuk sebuah sistem yang terintegrasi dengan baik
3. Tahap Perancangan Prototype
Tahap ini, analis telah dapat mengidentifikasi permasalahan apa saja yang terjadi
pada sistem yang lama di perusahaan. Kemudian dengan menggunakan metode
Rapid Application Development (RAD), dirancanglah suatu prototype sebagai
gambaran kerja sistem yang baru agar pengguna sistem dan analis

dapat

mengidentifikasi berbagai fitur baru pada sistem yang berjalan, dapat
memberikan berupa fitur baru pada sistem, serta dapat mengevaluasi kelayakan
sistem dan kemungkinan yang terjadi pada desain sistem yang dapat
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dipertimbangkan pada saat implementasi sistem, Apakah sistem tersebut sudah
cocok dan sesuai pada apa yang dibutuhkan dari pengguna. Dalam melakukan
perancangan prototype ada beberapa tahap yang dibutuhkan, yaitu :
a. Tahap Pembuatan Interface
Interface adalah suatu bentuk tampilan grafis yang menjadi perantara
langsung antara pengguna (user) dengan sistem operasi. Interface bertujuan
untuk mengkomunikasikan berbagai fitur yang tersedia agar pemakai (user)
dapat memahami dan dapat menggunakannya dengan benar.
Penulis akan menerapkan pembuatan desain antar muka (interface) dengan
sederhana dan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan
klien sehingga user atau pelaku bisnis dapat memahami dan menggunakannya
dengan baik dan benar.

b. Property Form
Form merupakan tempat untuk menulis kode-kode yang dibutuhkan oleh
program. Property form dapat diatur sesuai kebutuhan.
Penulis akan merancang property form sesuai pada apa yang dibutuhkan klien
yaitu form penjualan, pembelian, kartu stok persediaan, produksi, peralatan,
stok bahan baku, HPP, depresiasi dan laporan keuangan.
c. Penulisan Kode
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Penulisan Kode atau pengkodean dalam sistem dengan menggunakan bahasa
pemrograman diperlukan agar hasil program sesuai pada apa yang telah
direncanakan pada awal pembuatan sistem. Kode (script) yang telah ditulis ini
akan sangat mempengaruhi jalannya program dan meminimalkan error yang
terjadi pada program.
d. Pembuatan Database
Database merupakan sekumpulan data serta informasi yang terstruktur
lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang dikelola menggunakan
metode tertentu, sehingga berfungsi untuk menyediakan informasi yang tepat
dan akurat bagi pemakai. Database yang digunakan dalam program ini adalah
XAMPP.
e. Proses Debugging
Proses Debugging merupakan metode pencarian serta mengevaluasi
kesalahan yang terdeteksi guna meminimalkan kesalahan (bug) pada saat
sistem tersebut dijalankan sehingga program tersebut dapat berjalan dengan
baik dan sesuai rencana.

f. Mengubah Type Project
Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengubah type file pada project yang
telah dirancang menjadi file bertipe exe. Maka file pada project tersebut dapat
di-install oleh computer atau perangkat lain.
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g. Tahap Implementasi
Pada Tahap ini project yang telah dirancang sudah dalam bentuk jadi sehingga
dapat diterapkan untuk pemakai. Pada tahap ini penulis akan melakukan
pengenalan dan pelatihan pengoperasian sistem informasi akuntansi yang
telah dirancang kepada klien agar dapat mengoperasikan project tersebut
dengan baik dan benar.

3.6

Gambaran Umum Objek Penelitian dan Prosedur Sistem Informasi
Akuntansi yang Berlaku Sekarang

3.6.1 Gambaran Umum Perusahaan
Peruahaan Manufaktur CV. Indo Multi Konsep didirikan sejak 4 tahun yang lalu,
tepatnya pada tahun 2015 oleh Ilham Kurniawan yang berlokasi di Jalan Buana
Bangetayu D/15, Kota Semarang sebagai kantor sekaligus tempat produksi perusahaan.
CV Indo Multi Konsep ini memproduksi pomade, pomade merupakan produk kategori
kosmetik yang pada umumnya dikonsumsi oleh kaum pria dalam penataan gaya rambut
yang memiliki berbagai varian rasa pada aroma yang dihasilkan sehingga gaya rambut
dapat tetap terjaga serta harum. Perusahaan ini melakukan branding pada produk
mereka dengan merk “Barber Town Pomade”.
CV. Indo Multi Konsep dikelola dan dimiliki oleh Ilham Kurniawan dan
mempunyai karyawan sebanyak 9 orang yang di bagi dalam beberapa divisi untuk
membantu kelancaran kegiatan perusahaan. Semakin meluasnya pangsa pasar
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membuat CV. Indo Multi Konsep memiliki tingkat produksi yang semakin tinggi dan
luas, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari setiap divisi. Tetapi,
masing-masing bagian divisi belum menerapkan pencatatan yang baik dan benar dalam
kegiatan operasionalnya, Sehingga pemilik usaha masih sering merasa kesulitan dalam
memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan
terutama mengenai pencatatan transaksi kegiatan perusahaan yang masih manual
sehingga masih banyak terjadi human error yang mengakibatkan nota yang sering
hilang, ketidakcocokkan antara catatan penjualan, pembelian, stok persediaan, bahan
baku yang dicatat dengan kondisi yang sebenarnya.
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3.6.2 Struktur Organisasi
Gambar 3.1 Struktur Organisasi CV. Indo Multi Konsep
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Tugas dan Tanggung jawab masing masing bagian :
1. Direktur Utama (Pemilik)
a. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan.
b. Melakukan visi dan misi perusahaan.
c. Memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan.
2. Admin Operasional
a. Mengatur transaksi pengiriman barang.
b. Menjadi administrasi kantor dalam penjualan non-marketing.
c. Mengatur perencanaan target produksi.
d. Mengatur pemesanan bahan baku produksi dengan vendor.
e. Mengontrol stock barang fisik.
f. Mengurus operasional kantor.
g. Mengurus segala akun transaksi maupun promosi yang berhubungan dengan
perusahaan.
3. Bagian Marketing
a. Memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat, melalui memasarkan
produk yang dibuat oleh perusahaan.
b. Melakukan kegiatan pemasaran sesuai dengan tugas yang diberikan oleh
perusahaan.
c. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat serta
menjembatani antara perusahaan dengan lingkungan eksternal.
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4. Bagian Produksi
a. Menjaga mutu bahan, takaran dan kualitas produk.
b. Melaksanakan kebijakan dan rencana produksi.
c. Mengatur dan mengontrol bahan baku produksi sehingga menjadi barang
jadi.
d. Memastikan barang yang diproduksi memiliki kualitas yang memenuhi
standar perusahaan.
5. Bagian Admin Creative Content & Writer Content
a. Membuat periklanan dan promosi dalam bentuk kreasi foto, gambar
maupun artikel.
b. Melakukan riset terbaru tentang trend yang sedang diminati.
c. Melakukan inovasi tentang hal yang baru.
6. Bagian Gudang dan Packing
a. Gudang
a. Menerima barang dating atau barang masuk ke gudang.
b. Mengecek barang dating maupun barang yang tersedia sebelum
dilakukan proses produksi.
c. Mengecek jumlah barang yang akan dikirim sampai tersimpan pada
tempat yang ditentukan.

b. Packing
a. Mengirim barang sesuai standart yang telah ditentukan oleh perusahaan.
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b. Melakukan packing pada bahan jadi setelah proses produksi.
c. Menjaga keamanan dan keutuhan barang di dalam dos packing.
d. Memastikan data stok barang dan bahan baku sesuai dengan data fisik.
3.7

Sistem Informasi Akuntansi yang Berjalan Sekarang

3.7.1 Siklus Penjualan
Konsumen yang ingin melakukan order di Barbertown Pomade bisa melakukan
pemesanan dengan dua cara yaitu melalui pemesanan langsung dan pemesanan online.
Pemesanan langsung dapat dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke kantor
Barber Town Pomade dan pemesanan online dapat dilakukan dengan cara order
melalui telepon, sms, whatssapp, line dan BBM. Setelah proses order dan kesepakatan
harga telah selesai, bagian penjualan akan memberikan total invoice bagi pelanggan
yang melakukan order lewat online dan nota dalam bentuk dua rangkap bagi pelanggan
yang melakukan order secara langsung, dimana satu diberikan kepada pemesan, dan
yang satu lagi akan disimpan sebagai data penjualan oleh bagian administrasi.
Proses pembayaran dimulai pada saat bagian penjualan memberikan barang jadi
kepada pelanggan dan mencocokkan ulang nota dengan barang yang dibeli. Jika nota
tersebut sudah cocok dengan pesanan barang maka nota tersebut akan ditandatangani
dan di stempel oleh bagian penjualan. Jika terjadi ketidakcocokkan atau ada kesalahan
pada pencatatan di nota maka pemilik atau bagian administrasi penjualan akan
mengganti langsung dengan yang baru. Setelah itu nota akan disimpan dan dicatat ke
buku transaksi penjualan oleh bagian penjualan.
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Flowchart Penjualan
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3.7.2 Siklus Pembelian
Proses pembelian bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi dimulai
dari pengecekan ketersediaan stok bahan baku di gudang oleh Bagian Gudang. Bagian
Gudang akan melakukan pendataan dan pencatatan bahan baku yang diperlukan untuk
dibeli, lalu data diserahkan dan dikonfirmasi oleh pemilik. Pemilik kemudian memesan
bahan baku kepada supplier sesuai dengan yang diperlukan. Setelah supplier menerima
order pemesanan bahan baku kemudian supplier akan memberitahu total invoice yang
harus dibayar oleh pemilik. Setelah itu proses pembayaran dilakukan oleh pemilik.
Kemudian supplier akan mengirim barang yang disertai dengan bukti nota pembelian.
Setelah barang yang dipesan sampai dan diterima oleh pemilik, pemilik akan
mencocokkan nota pembelian terhadap barang pesanan yang diterima. Apabila barang
sudah cocok dengan nota pembelian kemudian barang akan disimpan digudang oleh
bagian gudang. Setelah itu bagian operasional akan mencatat transaksi pembelian di
buku besar pembelian.

FLOWCHART SIKLUS PEMBELIAN
Vendor
Pemilik
Gudang
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Gambar 3.3 Flowchart Pembelian
Sumber : Data yang diolah
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3.7.3 Siklus Produksi
Proses produksi pada awalnya dimulai dari admin operasional melakukan
pengecekan persediaan barang fisik apa saja yang mulai habis kemudian
mengonfirmasikan kepada pemilik dengan memberikan daftar barang yang akan di
produksi. Setelah pemilik menyetujui maka proses produksi dapat dilakukan.
Proses produksi yang dilakukan melalui beberapa tahapan dengan tujuan
memenuhi kualitas produk yang telah ditetapkan, yaitu :
1. Tahap persiapan ; mempersiapkan dan menyeleksi bahan baku apa saja yang
akan digunakan karena setiap varian rasa pada pomade membutuhkan bahan
baku yang berbeda
2. Tahap timbang : melakukan penimbangan pada komposisi bahan baku

dengan

komposisi yang telah disesuaikan sebelum memulai proses pembuatan.
3. Tahap Mixing : melakukan proses pembuatan yang berupa pengolahan dan
pencampuran bahan baku menjadi barang jadi.
4. Tahap Timbang : setelah bahan jadi selesai dibuat maka dilakukan penimbangan
ulang pada komposisi barang jadi.
5. Tahap Quality Control : pada tahap ini bagian produksi akan melakukan quality
control dari segi mutu dan kualitas barang jadi, apakah sudah sesuai dengan
standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan atau belum.
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6. Tahap Labeling & Packing : Pada tahap ini bagian gudang akan melakukan
labelling dan packing sesuai standar perusahaan pada barang yang telah lolos
pada uji quality control.
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