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BAB III

Metodologi Penelitian

3. Metodologi penelitian

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufakturing

produksi sandal hotel yakni UD. Anugrah Amenities Hotel yang dimiliki oleh Bapak

Andy Subagio, perusahaan ini memiliki pusat kegiatan operasinya di Jln. Sawi 14 No.

9, Semarang.

3.2 Sumber Data

 Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian dapat disebut

sebagai sumber data primer. Hal ini dilakukan dengan cara mewawancarai pemilik

UD. Anugrah Amenities Hotel yakni Bapak Andy Subagio, serta melakukan

observasi langsung permasalahan apa yang dihadapi, serta melakukan observasi

terhadap sistem akuntansi yang ada. Daftar pertanyaan dan jawaban pertanyaan dapat

dilihat di halaman lampiran.
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 Data Sekunder

Data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian dapat

disebut sebagai sumber data sekunder. Contoh dari data-data sekunder ini adalah data

perusahaan yang isinya data pemasok, data stock, data pembelian, data penjualan, dan

data beban.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan 3 macam metode pengumpulan data yakni:

1. Metode Wawancara

Metode ini merupakan metode umum yang sering digunakan

dalam sebuah penelitian. Objek penelitian dalam metode wawancara ini

adalah pemilik usaha sebagai narasumber yakni Bapak Andy Subagio.

2. Metode Observasi

Selanjutnya setelah melakukan wawancara tahapan selanjutnya

adalah observasi terhadap masalah yang muncul serta memberikan solusi

atas masalah yang ada. Yang menjadi objek penelitian dalam observasi ini

adalah sistem akuntansi yang di terapkan oleh UD. Anugrah Amenities

Hotel.

3. Metode Dokumentasi

Setelah melakukan wawancara, observasi terhadap masalah yang

ada tahap selanjutnya adalah dokumentasi. Tahap dokumentasi ini yang
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perlu dilakukan adalah mendokumentasikan segala data yang dimiliki oleh

perusahaan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem informasi

perusahaan.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Rapid Application Development (RAD). Berikut langkah-langkah yang

digunakan di dalam metode Rapid Application Development (RAD) menurut

Mulyadi (2013), dalam bukunya yang berjudul “Sistem Akuntansi” :

1. Tahap Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah secara garis besar tahap ini mencakup

penemuan masalah yang terjadi dalam suatu perusahaan, Kelemahan yang

terdapat pada sistem akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan, serta

pencatatan yang belum dilakukan oleh suatu perusahaan.

2. Tahap Analisis Masalah

Setelah mencatat dan mengidentifikasi setiap masalah yang ada di

perusahaan maka tahap selanjutnya adalah menganalisis akar permasalahan

yang terjadi di perusahaan tersebut serta memberikan solusi yang tepat

sehingga permasalahan yang terajdi di perusahaan tersebut dapat teratasi.

3. Tahap Identifikasi Kebutuhan Sistem
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Pada tahap ini akan dilakukan pengidentifikasian sistem seperti apa

yang diperlukan oelh suatu perusahaan tersebut. Apakah perancangan sistem

yang diberikan dapat memberikan solusi pada permasalahan yang dihadapi

perusahaan tersebut. Tentunya tujuan dari tahap ini adalah untuk memebrikan

sistem terbaru yang lebih baik dari pada sebelumnya.

4. Tahap Desain

Tahap selanjutnya ini adalah tahap pengaplikasian sistem yang sudah

di identifikasi sebelumnya. Yang tentunya pengaplikasian sistem ini telah

dibuat untuk menjawab setiap permasalahan yang ditemukan, dan dapat

memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Tahap akhir dari MDD ini

adalah desain sistem, desainnya ada 3 yaitu :

a. Desain Data

Pada tahap Desain Data ini digunakan untuk mengatur

penyimpanan pada database sebuah program yang akan dibuat sehingga

antara sistem yang satu dengan yang lainnya dapat terhubung dan dapat

berjalan dengan baik. Solusi untuk hal diatas adalah dengan membuat

ERD (Entity Relationship Diagram). ERD akan menunjukan keterkaitan

hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya.

b. Desain Proses

Tahap selanjutnya setelah membuat EDR (Entity Relationship

Diagram) adalah membuat DFD (Data Flow Diagram). Pada tahap DFD

ini akan dilakukan pembuatan desain proses dari input hingga output.
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c. Desain Interface

Setelah melakukan pembuatan EDR dan DFD maka tahap

selanjutnya adalah pendesainan terhadap tampilan pada input dan output,

yang ditujukan untuk mempermudah user atau pengguna.

5. Tahap Implementasi

Merupakan tahap dimana sistem dijalankan oleh pengguna dan di

tahap ini tentunya di lengkapi dengan adanya proses pembelajaran, pelatihan,

dan pendidikan bagi pengguna. Selain itu di tahap ini sistem di jalankan dan

di uji apakah sudah dapat berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan dengan

tujuan membeuat sebuah sistem informasi dapat digunakan secara operasional,

koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistemnya.

3.5 Gambaran Perusahaan

3.5.1 Profil perusahaan

UD. Anugrah Amenities Hotel merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam

bidang pembuatan sandal hotel. UD. Anugrah Amenities Hotel dimiliki oleh Bapak

Andy Subagio, yang menjalankan aktivitas usahanya di Jln. Sawi 14 No. 9, Semarang.

UD. Anugrah Amenities Hotel telah melakukan aktivitas usaha bisnisnya kurang

lebih sudah 15 tahun ini dimana perusahaan ini baru didirikan di tahun 2004.
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3.5.2 Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Sumber : UD. Anugrah Amenities Hotel

3.5.3 Job Description

 Pemilik

Tugas dari pemilik adalah mengontrol aktivitas operasional

apakah setiap bagiannya sudah berjalan dengan baik atau belum.

Selain itu pemilik juga bertanggung jawab terhadap orderan atau

penjualan yang diambil. Pemilik sekaligus mempunyai tugas untuk

mengembangkan usahanya dan mengatur keuangan perusahaan

PEMILIK

ADMIN

PRODUKSI BAGIAN GUDANG PENGIRIMAN
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dalam hal pengeluaran kas pada aktivitas produksi dan

penyimpanan serta pemasukan kas pada aktivitas penjualan.

 Admin

Tugas dari admin adalah membantu pemilik mengurus

penjualan ketika ada pesanan dari pelanggan, selain itu juga

bertugas untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan

dalam aktivitas penjualan, sekaligus mencatat setiap aktivitas

penjualan terhadap setiap pelanggan, membuat daftar stok bahan

baku, dan daftar stock barang yang jadi, mengumpulkan nota

pembelian. Untuk sistem pembayaran tunai admin akan mencatat

dan menyerahkan kepada pemilik. Pembayaran hutang atau

penerimaan pihutang semua diserahkan kepada pemilik.

 Produksi

Tugas dari bagian produksi adalah menghasilkan barang

sesuai dengan permintaan yang diinginkan oleh pasar. Selain itu

tugas produksi juga bertanggung jawab untuk mengontrol

kualitasbarang yang dihasilkan dan bertanggung jawab untuk

merawat mesin-mesin produksi.

 Gudang

Tugas dari bagian gudang adalah mencatat stok bahan baku.

Apabila stok bahan baku sudah menipis sehingga menyebabkan
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mengganggunya kegiatan jalannya produksi maka harus

memberikan laporan kepada admin untuk melakukan purchase

order. Bagian gudang juga harus mencatat barang jadi yang siap

untuk dijual.

 Pengiriman

Tugas dari pengiriman adalah mengirim barang pesanan

kepada para pelanggan UD. Anugrah Amenities Hotel

3.5.4 Sistem Akuntansi UD. Anugrah Amenities Hotel

 Sistem Pembelian Bahan Baku

Pencatatan daftar stok bahan baku adalah tanggung jawab

dari bagian gudang, Apabila stok bahan baku yang ada dirasa

kurang oleh bagian gudang untuk memproduksi barang 1 bulan

kedepan maka tugas dari gudang adalah menginfokan kepada

admin untuk membuat purchase order. Kemudian bagian admin

yang terkait akan membuatkan purchase order yang akan

ditembuskan kepada pemilik untuk di setujui terlebih dahulu.

Setelah adanya persetujuan dari pemilik maka bagian admin akan

mengontak supplier untuk menambah stok bahan baku. Kemudian

nota pembelian akan diberikan kepada pemilik untuk tahapan

selanjutnya yakni pelunasan purchase order.
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Setelah barang bahan baku datang bagian gudang wajib

mengeceknya apakah barang bahan baku yang datang sudah sesuai

atau belum dengan pesanan UD. Anugrah Amenities Hotel.

Pengecekan dilakukan dengan melihat nota pembelian yang ada.

Apabila barang bahan baku tidak sesuai dengan pesanan maka

bagian gudang wajib menginfokan kepada admin yang nantinya

admin akan mengurus ke supplier.

 Sistem Penjualan Barang

Untuk bagian penjualan barang UD. Anugrah Amenities

Hotel akan menerima orderan dari telepon dari pelanggan melalui

admin ataupun melalui pemilik. Setelah menerima orderan yang

ada bagian admin akan mengecek terlebih dahulu apakah barang

yang siap dijual stok nya masih mencukupi atau tidak. Bila stok

abrang mencukupi maka akan langsung dilakukan pengiriman

kepada pelanggan. Apabila stok tidak mencukupi maka admin

akan meneruskan ke bagian produksi untuk memproduksi barang

sesuai dengan permintaan.Setelah barang selesai diproduksi sesuai

dengan permintaan maka admin akan memberikan perintah kepada

bagian pengiriman untuk melakukan pengiriman sesuai dengan

alamat pelanggan melalui surat jalan.
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 Sistem Pembayaran dan Pelunasan Hutang

Untuk Sistem Pembayaran yang dilakukan oleh UD.

Anugrah Amenities Hotel ada dua metode yakni kredit dan tunai.

Sistem pembayaran kredit akan dilakukan 2 minggu setelah

purchase order dan pembayaran di lakukan sendiri oleh pemilik.

Untuk pembayaran tunai pemilik langsung membayar atas bahan

baku yang dipesan.

 Sistem Produksi

Untuk sistem produksi maka bagian produksi akan

mengambil bahan-bahan yang terkait untuk dibutuhkan produksi di

gudang selanjutnya bagian produksi membuat laporan kepada

bagian gudang, dan bagian gudang akan melakukan rekap stok

untuk bahan baku yang dipergunakan oleh bagian produksi untuk

melakukan produksi.

Semua catatan mengenai bahan baku yang dibuat oleh bagian

produksi ataupun bagian gudang akan memberi rekap, kepada

bagian admin agar dicatat.

 Sistem Penagihan Piutang Penjualan

Pihak Admin UD. Anugrah Amenities Hotel akan

mengecek daftar pihutang yang sudah jatuh tempo. Setelah itu

bagian admin akan mengirimkan surat penagihan terhadap pemilik
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dan pelanggan. Tujuan surat penagihan diberikan kepada pemilik

adalah untuk mengecek apakah jumlah yang dibayarkan oleh

pelanggan ke rekening pemilik sama atau tidak. Pelanggan setelah

melakukan pembayaran akan memberikan copy bukti pembayaran

kepada admin, selanjutnya admin akan mencatat adanya kas masuk,

dan menghapuskan pihutang pelanggan yang bersangkutan.



42

3.5.5 Flow Chart

Gambar 3.2 Flowchart Sistem Produksi Barang

Sumber : UD. Anugrah Amenities Hotel
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Gambar 3.3 Flowchart Sistem Penjualan Barang

Sumber : UD. Anugrah Amenities Hotel
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Gambar 3.4 Flowchart Sistem Penjualan Barang

Sumber : UD. Anugrah Amenities Hotel
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Gambar 3.5 Flowchart Sistem Penagihan Piutang Penjualan

Sumber : UD. Anugrah Amenities Hotel
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Gambar 3.6 Flowchart Sistem Pembayaran/Pelunasan Hutang

Sumber : UD. Anugrah Amenities Hotel
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Gambar 3.7 Flowchart Sistem Pembelian Bahan Baku

Sumber : UD. Anugrah Amenities Hotel
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Gambar 3.8 Flowchart Sistem Pembelian Bahan Baku

Sumber : UD. Anugrah Amenities Hotel


