
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dan lokasi yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah Toko Roti 

Adinda. Usaha semi manufaktur ini berlokasi di  kota jepara. Lokasi rumah produksi berada di 

jalan kopral sapri no 39 dan memiliki 2 toko yang berada di komplek Shoping Center Jepara dan 

komplek perumahan tahunan. 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

3.2.1 Sumber Data 

Dalam melakukan penelitian Perancangan Sistem Informasi Akuntansi ini. Penulis 

mendapatkan data dari dua sumber, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer didapatkan dari pemilik Toko Roti Adinda ini melalui 

observasi dan wawancara secara langsung. Data primer yang di dapatkan 

dalam penelitian ini berupa penjelasan mengenai sistem dan gambaran 

prosedur kerja yang selama ini berjalan di toko roti tersebut. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder penulis dapatkan dengan adanya media perantara, seperti 

nota penjualan, pencatatan pesanan dan pencatatan pembelian. 

 

 

 

 



3.2.2 Jenis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa data yang dibedakan menjadi 

dua jenis, yaitu: 

a. Data Kuantitatif 

Merupakan data yang dapat diukur dengan angka, dan dianalisa dengan 

prosedur statistik. Data kuantitatif dalam penelitian ini data yang penulis 

dapatkan adalah jumlah penjualan dan pesanan tiap bulan, junlah persediaan 

bahan baku dan biaya oprasional. 

b. Data Kualitatif 

Merupakan data yang didapatkan dengan melibatkan pendekatan dengan 

materi subjek. Data kualitatif dalam penelitian ini yang penulis dapatkan 

adalah proses produksi, proses penjualan secara kredit serta permasalahan 

yang terjadi dalam perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Metode Pengumpulan Data  

 3.3.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

Ada tiga metode pengumpulan data yang digunakan penulis untung mengumpulkan 

data, yaitu: 

 

a. Metode Wawancara 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dengan menanyakan 

bebrapa pertanyaan kepada pihak yang terkait dalam penelitian 

Wawancara dilakukan dengan pemilik Toko Roti Adinda yaitu ibu linda. 

Hasil yang didapat melalui wawancara tersebut adalah gambaran mengenai 

bagaimana Toko Roti Adinda beroprasi. Mulai dari bahan baku yang 

digunakan, tempat produksi roti, bagaimana cara memesan bahan baku dan 

bagaimana cara menjual secara pesanan. 

b. Metode Dokumentasi 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dengan mengunakan 

catatan dan arsip yang di pakai oleh Toko Roti Adinda. Beberapa jenis 

catatan dan arsip yang digunakan Toko Roti Adinda yaitu nota pesanan, 

catatan pembelian bahan baku, nota pembayaran customer dan buku 

catatan. 

 

 



c. Observasi 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dengan mengamati 

Toko Roti Adinda. Objek pengamatan adalah bagaimana proses kerja yang 

ada di Toko Roti Adinda. Hasil dari pengamatan tersebut berupa gambaran 

kegiatan yang dilakukan secara nyata dan berguna sebagai acuan untuk 

mengatasi masalah masalah yang ada di Toko Roti Adinda. 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan penulis dengan dalam menganalisis data pada 

penelitian metode Rapid Aplication Development : 

a. Tahap Investasi Awal 

Tahap ini merupakan tahap awal dari penelitian yang bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan- pertanyaan yang ada. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis 

untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada sistem oprasional dan keuangan 

di Toko Roti Adinda. 

b. Tahap Analisis Masalah 

tahap ini merupakan tahap dimana penulis mengidentifikasi dua bagian, yaitu: 

1. Tahap penentuan daftar kebutuhan sistem 

Dalam tahap penentuan daftar kebutuhan sistem, penulis mencari 

kelemahan sistem yang ada pada Toko Roti Adinda dan bagaimana sistem 

yang dapat diterapkan dalam perusahaan tersebut. 

2. Tahap penentuan sasaran hasil peningkatan sistem 

Setelah tahap penentuan daftar kebutuhan sistem selesai, selanjutnya masuk 

dalam tahap penentuan sasaran hasil peningkatan sistem. Penulis 



menganalisa kebutuhan sistem perusahaan berupa proses input, proses 

pengolahan dan proses output. 

3. Tahap Desain 

Setelah tahap penentuan sasaran hasil peningkatan sistem selesai, 

selanjutnya masuk dalam tahap desain. Penulis akan menggunakan sistem 

terkomputerisasi dengan mysql untuk memvisualisasikan tampilan sistem 

Toko Roti Adinda. 

4. Tahap Implementasi 

Setelah selesai pada tahap desain sistem terkomputerisasi menggunakan 

mysql, selanjutnya masuk dalam tahap implementasi. Penulis mulai 

mengimplementasikan program pada Toko Roti Adinda. Dibutuhkan waktu 

untuk menerapkan sistem baru pada perusahaan. Hal ini dilakukan untuk 

membantu para pekerja dalam mengoprasikan sistem baru. 

5. Tahap Evaluasi 

Setelah menjalankan tahap implementasi, para pekerja yang mengoptasikan 

sistem tersebut dapat memberikan feedback kepada penulis untuk dijadikan 

evaluasi atas perancangan sistem tersebut. 

 

 

3.5 Gambaran Umum Perusahaan 

Toko Roti Adinda merupakan salah satu toko roti yang ada di kota Jepara. Lokasi rumah 

produksi berada di jalan kopral sapri no 39, memiliki 2 toko yang berada di komplek Shoping 

Center Jepara dan komplek perumahan tahunan. Ibu Yati selaku pendiri usaha ini mulai merintis 



sejak tahun 2007 hingga sekarang digantikan oleh anaknya yang bernama Ibu Linda. Toko Roti 

Adinda merupakan usaha manufaktur. Dikatakan manufaktur karena Toko Roti Adinda 

memproduksi roti yang akan di pasarkan di ke 2 tokonya dan juga dapat menerima pesanan dengan 

transaksi tunai maupun kredit 

Toko Roti Adinda menyediakan beberapa jenis roti, diantaranya ada kue sus fla yang di 

produksi lebih banyak dari jenis roti lain. Produksi yang lebih banyak dikarenakan kue sus fla 

merupakan jenis roti yang memiliki peminat lebih banyak daripada jenis roti lainya. Tekstur yang 

garing di luar dan lembut di dalam meruapakan perpaduan yang pas  dan membuat kue sus fla 

diminati banyak konsumen. 

Ibu linda selaku pemilik toko roti adinda mempekerjakan 15 karyawan di rumahnya yang 

berada di jalan kopral sapri no 39. Karyawan ibu linda di bagi menjadi tiga jenis pekerjaan, ada 

yang bertugas sebagai kasir, beberapa bertugas untuk membuat roti dan juga beberapa yang tersisa 

berada di bagian packaging. 

 

 

 3.5.1 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 Struktur Organisasi Toko Roti Adinda 
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3.6 Sistem yang Digunakan Saat Ini 

 3.6.1 Proses Penjualan Tunai 

 Costumer datang ke toko roti adinda  

 Costumer mengambil roti yang di ingnkan 

 Setelah selesai mengambil semua roti yang di inginkan kemudiian di berikan 

pada bagian kasir 

 Bagian kasir mengecek barang yang dibeli customer dan membuat nota  

 Kasir serah nota pembelian customer yang berwarna putih (rangkap 1) dan nota 

pembelian berwarna kuning (rangkap 2) di simpan sebagai arsip 

 Customer bayar dengan uang tunai 

 Bagian kasir menyerahkan barang belanja customer. 

 

 



 

Gambar III.2 Flowchart Penjualan Tunai 

 

 

 



 3.6.2 Proses Penjualan Pesanan 

 Customer datang ke toko roti adinda  

 Bagian kasir akan memberikan beberapa menu roti  

 Costumer mulai memilih dan memesan roti yang di inginkan beserta jumlah 

yang dibutuhkan. 

 Bagian kasir mencatat pesanan dalam nota pesanan berisi nama customer, 

nomor telepon yang bias dihubungi beserta tanggal pesanan akan di ambil atau 

dikirimkan 

 Bagian kasir memberikan nota pesanan warna putih (rangkap 1) pada customer 

dan menyimpan nota pesanan warna kuning (rangkap 2) sebagai arsip  

 Customer akan melunasi pembayaran pada tanggal yang telah disepakati 

 



 

Gambar III.3 Flowchart Penjualan Kredit / Pesanan 

 

 

 

 

 

 



 3.6.3 Proses Penerimaan Kas 

 Customer memberikan nota pesanan berwarna putih (rangkap 1), jika tidak 

membawa nota bisa menggunakan nama dan nomor telepon yang sudah di catat 

oleh bagian kasir. 

 Kasir menerima dan memeriksa nota pesanan customer 

 Kasir menyiapkan barang pesanan customer yang tertempel nota pesanan 

warna kuning (rangkap 2) 

 Barang diserahkan kepada customer 

 Customer menerima barang dan melakukan pembayaran  

 Kasir  akan membuat keterangan lunas pada nota warna putih (rangkap 1) 

diserahkan kepada customer, nota pesanan yang berwarna kuning  (rangkap 2) 

di simpan sebagai arsip 



   

Gambar III.4 Flowchart Penerimaan Kas 

 

 

 



 3.6.4 Proses Pembelian Bahan Baku 

 Bagian produksi mengecek dan melaporkan kepada ibu Linda stok bahan baku 

yang sudah menipis di gudang. 

 Ibu Linda atau pemilik memesan barang ke supplier menggunakan telepon 

 Supplier mengirimkan barang ke toko roti adinda 

 Bagiain kasir menerima dan mengecek jumlah barang dan kondisi barang, 

Setelah itu diberikan pada bagian produksi 

 Bagian kasir melunasi pembelian 

 Supplier memberikan nota pembelian 

 

 



 

Gambar III.5 Flowchart Pembelian Bahan Baku 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.6.5 Proses Produksi 

Setiap pagi toko roti Adinda memproduksi berbagai macam roti. Berikut penjabaran 

dari bebrapa proses produksi : 

 Proses pencampuran adonan 

Dalam proses pencampuran adonan, bahan baku seperti telur dan tepung di 

campur menggunakan mesin mixer selama 10-20 menit. Mixer memiliki 

kapasitas mencampur adonan seberat 8 Kg. 

 Proses pemberian isi dan pembentukan 

Dalam proses pemberian isi dan pembentukan, adonan yang telah melalui proses 

pencampuran akan di isi dan di bentuk menurut jenis roti yang akan di buat. 

Sebagai contoh: pembuatan kue sus fla akan memasukan fla kedalam adonan 

dan kemudian di bentuk sedemikian rupa untuk masuk ketahap berikutnya. 

 Proses pengukusan 

Dalam proses pengukusan, adonan yang telah di bentuk siap untuk di kukus 

dalam sebuah dandang besar. Dandang tersebut telah di isi air dan dipanaskan di 

atas kompor gas. Contoh kue yang mengalami proses pengukusan adalah kue 

bolu. 

 Proses oven 

Dalam proses oven, adonan yang telah di bentuk siap untuk di panggang dalam 

sebuah oven besar. Oven tersebut di set waktu dan temperature sesuai roti yang 

akan di panggang. Contoh kue yang mengalami proses oven adalah roti tawar. 

 Proses penggorengan 



Dalam proses pengggorengan, adonan yang telah di bentuk siap untuk di goreng 

dalam sebuah wajan besar. wajan telah di beri minyak dan di panaskan selama 5 

menit. Setelah minyak mulai panas kue siap di goring. Contoh kue yang 

mengalami proses penggorengan adalah kue donat. 

 Proses pendinginan 

Setelah mengalami salah satu dari proses pengukusan, oven atau penggorengan, 

roti / kue yang sudah matang di dinginkan terlebih dahulu sebelum memasuki 

proses selanjutnya. 

 Proses pemberian topping (lapisan atas) 

Dalam proses pemberian topping, roti / kue yang sudah dingin selanjutnya di 

berikan topping sesuai dengan jenis roti. Contoh topping yaitu : pemberian 

messes pada donat,  pemberian keju pada kue bolu dan pemberian krim pada kue 

tart. 

 Proses pengemasan 

Dalam proses pengemasan, kue yang siap jual di kemas dalam kemasan plastik. 

Setelah dikemas, roti di tata dan siap untuk dijual. 

 

 



 

Gambar III.6 Alur Proses Produksi Proses Pengukusan 

 

Gambar III.7 Alur Proses Produksi Proses Pemanggangan 

 

Gambar III.8 Alur Proses Produksi Proses Penggorengan 

 

 


