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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek dan Lokasi Penilitian

Penulis melakukan penelitian di sebuah perusahaan dagang bernama PT. GVP

yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta, Semarang, Jawa Tengah. Perusahan ini

bergerak di bidang perdagangan dan distribusi alat diagnostik medis seperti alat

hematology, reagen dan histopot.

3.2. Sumber dan Jenis Data

3.2.1. Sumber Data

Menurut Jogiyanto (2013) data berdasarkan sumbernya, dikelompokkan

menjadi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya,

dengan proses pengamatan dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam

penelitian ini data-data yang diperoleh penulis adalah dengan

melakukan observasi dan wawancara langsung dengan direktur dan

pegawai PT. GVP tentang prosedur penjualan, pembelian, persediaan,

informasi keuangan dan sistem informasi yang digunakan saat ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang proses pengumpulannya tidak

diupayakan sendiri oleh peneliti misalnya dari biro statistik, surat kabar,

dan publikasi lainnya. Dalam penelitian ini data sekunder yang

diperoleh dari PT. GVP adalah informasi seputar sejarah dan bisnis

yang tertera pada website perusahaan.

3.2.2. Jenis Data

Menurut Jogiyanto (2013) data berdasarkan sifatnya, dikelompokkan

menjadi:

a. Data Kuantitatif
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Data kuantitatif adalah data yang biasa dihitung atau diukur secara

langsung  dapat berupa angka atau nilai. Data kuantitatif dalam

penelitian ini berupa data pembelian barang, penjualan barang, dan stok

persediaan barang dari PT. GVP.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang diukur secara tidak langsung seperti

keterampilan, proses bisnis, dan sebagainya. Data kualitatif dalam

penelitian ini adalah gambaran umum perusahaan, struktur organisasi,

prosedur pembelian, prosedur penjualan dan persediaan barang PT.

GVP.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian perancangan sistem informasi akuntansi ini dibutuhkan

adanya data pendukung yang diperoleh dengan metode pengumpulan data.

Menurut Jogiyanto (2013), metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

3.3.1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang informan yang

berwenang. Metode wawancara yang digunakan penulis adalah melakukan

wawancara dengan cara tatap muka kepada pemilik dan pegawai PT. GVP.

Hasil dari wawancara ini berupa mekanisme penjualan, pembelian lokal dan

impor serta sistem yang sedang digunakan oleh PT. GVP. Khusus untuk

pembelian impor alat hanya dilakukan 2 (kali) dalam 1 (satu) tahun, hal ini

dikarenakan penjualan alat hanya sedikit dan untuk menghemat biaya yang

dikeluarkan perusahaan.

3.3.2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilaksanakan secara langsung kepada

suatu obyek yang akan diteliti. Dalam metode ini penulis melakukan

observasi dengan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas

perusahaan di PT. GVP. Hasil observasi yang didapat peneliti adalah untuk

sistem penjualan dan pembelian sudah berjalan cukup baik serta teratur,
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karena perusahaan membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk

transaksi tersebut secara lengkap, seperti invoice, surat jalan, faktur pajak,

purchase order dan dokumen lainnya. Sedangkan untuk pencatatan

transaksinya masih manual dan belum tersistem dengan baik, sehingga

rawan terjadi kesalahan dan manipulasi data.

3.3.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan

secara tidak langsung, data yang diperoleh dapat berupa nota atau catatan

transaksi dari sistem manual yang masih digunakan. Melalui metode ini

data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti adalah faktur penjualan, laporan

persediaan barang, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian barang.

Untuk penyimpanan dokumen sudah baik dan tersusun rapi dalam file box

di lemari, sehingga meminimalisir resiko kehilangan dokumen.

3.4. Metode Analisis Data

Metode analisis penelitian ini adalah Rapid Application Development (RAD).

Metode RAD adalah strategi pengembangan sistem yang menekankan pada

keterlibatan pemakai dalam pembuatan prototype sistem untuk mempercepat

proses pengembangannya. Menurut Mulyadi (2016) metode ini memiliki

tahapan-tahapan yang dapat dilakukan yaitu:

3.4.1. Tahap Investigasi Awal

Investigasi awal adalah tahap pertama untuk mengidentifikasi masalah yang

terjadi di dalam usaha PT. GVP secara jelas. Investigasi awal yang

dilakukan penulis di PT. GVP adalah mengidentifikasi seluruh aktivitas

administrasi secara manual dimulai dari transaksi pembelian, penjualan dan

persediaan barang dagang. Seluruh aktivitas tersebut akan dimasukkan ke

dalam program sistem informasi akuntansi.

3.4.2. Tahap Analisis Masalah

Analisis masalah adalah tahap yang dilakukan untuk menganalisa

masalah-masalah yang terjadi pada sistem yang saat ini dijalankan di
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perusahaan. Pada tahap ini bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih

tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Tahap analisis masalah ini

dibutuhkan untuk mengetahui segala permasalahan yang terjadi pada PT.

GVP, sehingga akhirnya mampu memberikan solusi atas setiap

permasalahan yang ada.

3.4.3. Tahap Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap ini memiliki tujuan untuk menentukan kebutuhan apa saja yang

diperlukan oleh PT. GVP, sehingga sistem yang dikembangkan dapat

menangani berbagai masalah yang terdapat pada sistem lama.

3.4.4. Tahap Implementasi Sistem

Pada tahap ini sistem yang telah dirancang akan langsung diterapkan di

perusahaan. Tahapan ini juga meliputi pelatihan terhadap  karyawan yang

berhubungan dalam pengoperasian program tersebut. Sehingga sistem

tersebut dapat dijalankan dengan baik.

3.5. Gambaran Umum Perusahaan dan Sistem yang Berlaku di PT. GVP

PT. GVP merupakan perusahaan nasional yang menjalankan bisnis mereka di

bidang perdagangan dan distribusi alat diagnostik medis. PT. GVP telah didirikan

di Semarang-Indonesia sejak tahun 2010 dan sekarang telah berkembang sangat

pesat dan memiliki beberapa kantor perwakilan di Jawa. Saat ini, PT. GVP, terus

tumbuh dan berkembang teritory mereka di seluruh Indonesia. PT. GVP juga

menjalankan sebagai distributor tunggal di Indonesia yang mendistribusikan

produk diagnostik dari perusahaan terkenal di seluruh dunia seperti Cina dan

Irlandia. Produk untuk mendistribusikan seperti analisa diagnostik, dan wadah

spesimen juga perangkat pra-analitik yang otomatis tabung barcode labeler

sebagai pendukung perangkat dalam sampel data yang label di laboratorium.

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya perusahaan ini dibantu oleh 40

karyawan yang terdiri dari Marketing, Field Service Engineer (FSE), IT, Logistik,

Finance, Customer Service, Pembelian dan HRD. Sedangkan untuk  aktivitas

utama bisnisnya sebagian proses sudah menggunakan sistem yaitu dalam

pembuatan faktur penjualan, purchase order, stok persediaan. Namun sistem
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tersebut masih terdapat kelemahan yaitu tidak ada nilai persediaan barang dagang,

belum ada perhitungan harga produk impor dan pencatatan transaksi masih manual

sehingga perusahaan sangat kesulitan dalam pembuatan laporan keuangan.
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Berikut ini adalah struktur organisasi yang ada di PT. GVP:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. GVP

3 Staff
Sopir

Staff
Finance

Supervisor
HRD

2 Staff
CS

Supervisor
Logistik

Staff
Logistik

Supervisor
Marketing

Direktur

10 Staff
Marketing

Supervisor
Finance

Supervisor
Pembelian

Supervisor
IT

Supervisor
FSE

Supervisor
CS

6 Staff
FSE

6 Staff
IT

Staff
Pembelian

Staff
Piutang

Staff
Legal



23

Struktur organisasi menunjukkan susunan jabatan sebagai pedoman dalam

pembagian tugas ditiap bagian terkait. Tugas dan tanggung jawab tiap bagian

struktur organisasi di PT. GVP adalah sebagai berikut:

1. Direktur adalah pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab terhadap

kemajuan dan perkembangan perusahaan.

2. Supervisor Marketing, bertanggung jawab terhadap kinerja staff marketing

serta penjualan perusahaan.

3. Supervisor FSE, bertanggung jawab terhadap kinerja staff FSE serta selalu

mengecek kondisi barang dagang bersama staff FSE.

4. Supervisor IT, bertanggung jawab terhadap kinerja staff IT serta installasi

alat.

5. Supervisor Logistik, bertanggung jawab terhadap kinerja Staff Logistik dan

melaksanakan pencatatan, stock opname barang dagangan.

6. Supervisor HRD, bertanggung jawab terhadap perekrutan, pelatihan dan

kesejahteraan karyawan.

7. Supervisor CS, bertanggung jawab terhadap kinerja Staff CS serta kepada

konsumen utama.

8. Supervisor Pembelian, bertanggung jawab terhadap kinerja Staff Pembelian

dan dalam pemilihan supplier.

9. Supervisor Finance, bertanggung jawab terhadap kinerja Staff Finance,

Piutang dan segala urusan keuangan perusahaan.

10. Staff Marketing, melaksanakan tugas penjualan (pemasaran produk,

mencari customer baru, kunjungan rutin ke customer dan segala proses

penjualan barang dagang).

11. Staff FSE, melaksanakan maintenance dan kunjungan rutin untuk alat di

customer.

12. Staff IT, melaksanakan maintenance dan kunjungan rutin untuk server dari

alat di customer.

13. Staff Sopir, melaksanakan pengiriman barang dagang.

14. Staff Logistik, melaksanakan penyiapan dokumen serta packing barang

dagang yang akan dijual.

15. Staff Legal, melaksanakan pembuatan perjanjian jual beli ke customer serta

dokumen hukum untuk perusahaan.
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16. Staff CS, melaksanakan pelayanan terhadap customer dan menyiapkan

segala administrasi terhadap Staff Marketing, FSE dan IT.

17. Staff Pembelian, melaksanakan proses pembelian barang dagangan.

18. Staff Finance, melaksanakan rekap data transaksi perusahaan.

19. Staff Piutang, melaksanakan rekap data dan mengkontrol kartu piutang

perusahaan.

3.6. Proses Transaksi

3.6.1. Siklus Pembelian Lokal

Siklus pembelian barang dagang dimulai dari pihak gudang melakukan

pendataan atas stok barang yang sudah menipis. Setelah itu membuat rekap

data daftar barang yang akan dibutuhkan lalu mendistribusikan ke bagian

pembelian. Staff pembelian kemudian menghubungi supplier untuk

mengecek apakah barang yang akan dibeli tersedia, jika tersedia maka staff

pembelian membuat purchase order yang telah disetujui direktur dan

kemudian dikirim ke supplier. Selanjutnya supplier menerima purchase

order tersebut dan mengirimkan barang sesuai pesanan. Lalu bagian gudang

menerima barang, mendatanya dan menyimpan barang ke gudang dan staff

pembelian mencatat transaksi tadi ke dalam utang perusahaan karena

pembelian tersebut bersifat tempo dengan termin 30 hari.
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Gambar 3.2 Flowchart Siklus Pembelian Lokal PT. GVP
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3.6.2. Siklus Pembelian Impor

Pada pembelian impor dimulai juga dari bagian gudang memberikan data

barang dagang yang dibutuhkan ke bagian pembelian. Staff pembelian

kemudian menghubungi supplier menanyakan ketersediaan barang, jangka

waktu proses pengiriman barang dan biaya-biaya yang diperlukan. Jika

semua sudah siap selanjutnya staff pembelian membuat purchase order serta

meminta persetujuan direktur. Setelah itu dokumen purchase order dikirim

ke supplier dan supplier akan menerima dokumen tersebut lalu menyiapkan

barang sesuai pesanan serta membuat faktur pembelian. Selanjutnya bagian

finance melakukan pembayaran sesuai faktur pembelian ke supplier agar

barang segera dikirim. Setelah menerima pembayaran, kemudian supplier

melakukan pengiriman barang ke PT. GVP, setelah barang datang bagian

gudang akan mendata barang tersebut lalu menyimpanya ke dalam gudang.



28

Gambar 3.3 Flowchart Siklus Pembelian Impor PT. GVP
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3.6.3. Siklus Penjualan

Transaksi penjualan barang dagang PT. GVP dimulai dari pemesanan

barang melalui para marketing perusahaan sesuai wilayah kerja

masing-masing. Kemudian marketing memberikan daftar pesanan kepada

bagian customer service dan gudang agar pesanan  dapat diproses. Bagian

gudang akan mengecek ketersediaan barang dagang sedangkan bagian

customer service akan membuat dokumen administrasi penjualan yaitu

faktur dan surat jalan. Faktur dan surat jalan yang telah dibuat kemudian

didistribusikan ke bagian finance dan bagian gudang untuk disetujui.

Setelah itu staff gudang melakukan packing atas barang dagang dan

menyerahkan ke sopir atau kurir agar barang dapat dikirim ke customer.

Selanjutnya bagian finance mencatat transaksi penjualan ke dalam piutang

perusahaan karena penjualan tersebut bersifat tempo dengan termin 30 hari.
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Gambar 3.4 Flowchart Siklus Penjualan PT. GVP
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3.7. Proses Entry Transaksi

3.7.1. Siklus Pembelian

Dalam siklus pembelian ini pihak perusahaan telah menggunakan sistem

tetapi hanya sebatas pembuatan purchase order saja. Berikut adalah layar

entry pembuatan purchase order :

1. Form Permintaan Pembelian Barang

Permintaan Pembelian Barang berfungsi untuk membuat daftar dan

jumlah barang yang akan dibeli untuk selanjutnya dibuatkan purchase

order.

Gambar 3.5 Form Permintaan Pembelian Barang

Langkah – langkah :

a. Input no permintaan pembelian pada kolom no ppb.

b. Input tanggal pada kolom tanggal.

c. Input permintaan pembelian dilakukan oleh “logistic” pada kolom

permintaan oleh.

d. Input nama barang yang akan dibeli pada kolom nama barang,

selanjutnya klik “tambah” untuk menambah barang atau “batal” jika

tidak jadi menginput barang tersebut.
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e. Jika sudah muncul nama barang pada tabel detail ppb, selanjutnya

mengisi jumlah kuantiti dan satuan barang yang akan dibeli.

f. Jika semua sudah benar selanjutnya klik “simpan”.

2. Form Purchase Order (PO)

Form Purchase Order ini berfungsi untuk membuat purchase order

sesuai dengan daftar permintaan pembelian yang sudah dibuat.

Gambar 3.6 Form Purchase Order

Langkah-langkah :

a. Input no purchase order pada kolom no PO.

b. Input tanggal pada kolom tanggal.

c. Input nama supplier pada kolom nama supplier.

d. Input jenis purchase order pada kolom jenis PO.

e. Pada kolom daftar barang PPB pilih atau checklist pada barang yang

akan dibuatkan PO nya sesuai no ppb.

f. Klik “simpan”.
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3. Form Laporan Purchase Order

Form laporan purchase order berfungsi untuk melihat laporan purchase

order PT. GVP yang dihasilkan dari proses pembuatan purchase order

pada tanggal tertentu.

Gambar 3.7 Form Laporan Purchase Order

4. Form Tambah Penerimaan Barang

Form ini berfungsi untuk menginput barang yang telah diterima dari

pembelian dan menambah pada persediaan.

Gambar 3.8 Form Tambah Penerimaan Barang
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Langkah-langkah :

a. Input surat jalan dari supplier pada kolom surat jalan supplier.

b. Input tanggal pada kolom tanggal.

c. Input no purchase order pada kolom no PO.

d. Input nama barang pada kolom nama barang, lalu klik “tambah”

untuk menambah barang pada kolom detail penerimaan barang.

e. Input lot number pada kolom lot number.

f. Input tanggal expired pada kolom tgl expired.

g. Input kuantiti pada kolom kuantiti.

h. Checklist pada kolom satuan.
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Gambar 3.9 Form Surat Jalan

36

Langkah-langkah :

a. Input surat jalan dari supplier pada kolom surat jalan supplier.

b. Input tanggal pada kolom tanggal.

c. Input no purchase order pada kolom no PO.

d. Input nama barang pada kolom nama barang, lalu klik “tambah”

untuk menambah barang pada kolom detail penerimaan barang.

e. Input lot number pada kolom lot number.

f. Input tanggal expired pada kolom tgl expired.

g. Input kuantiti pada kolom kuantiti.

h. Checklist pada kolom satuan.

i. Jika semua sudah diinput dengan benar selanjutnya klik “simpan”.

3.7.2. Siklus Penjualan

Pada siklus sebagian proses telah menggunakan sistem, yaitu dalam

pembuatan surat jalan dan faktur penjualan. Berikut adalah layar entry proses

tersebut :

1. Form Surat Jalan

Form surat jalan berfungsi untuk membuat surat jalan dalam proses

penjualan PT. GVP.

Gambar 3.9 Form Surat Jalan

36

Langkah-langkah :

a. Input surat jalan dari supplier pada kolom surat jalan supplier.

b. Input tanggal pada kolom tanggal.

c. Input no purchase order pada kolom no PO.

d. Input nama barang pada kolom nama barang, lalu klik “tambah”

untuk menambah barang pada kolom detail penerimaan barang.

e. Input lot number pada kolom lot number.

f. Input tanggal expired pada kolom tgl expired.

g. Input kuantiti pada kolom kuantiti.

h. Checklist pada kolom satuan.

i. Jika semua sudah diinput dengan benar selanjutnya klik “simpan”.

3.7.2. Siklus Penjualan

Pada siklus sebagian proses telah menggunakan sistem, yaitu dalam

pembuatan surat jalan dan faktur penjualan. Berikut adalah layar entry proses

tersebut :

1. Form Surat Jalan

Form surat jalan berfungsi untuk membuat surat jalan dalam proses

penjualan PT. GVP.

Gambar 3.9 Form Surat Jalan



37

Langkah – langkah :

a. Input no surat jalan pada kolom surat jalan.

b. Input tanggal pada kolom tanggal.

c. Input nama customer pada kolom customer.

d. Input nama barang pada kolom nama barang.

e. Jika semua data sudah diinput dengan benar, selanjutnya klik

“Tambah”.

f. Input kuantiti barang pada kolom qty.

g. Checklist pada kolom satuan.

h. Jika sudah benar, klik “Simpan”.

2. Form Laporan Delivery Note

Pada form ini berfungsi untuk menampilkan laporan surat jalan yang

telah dibuat sebelumnya.

Gambar 3.10 Form Laporan Delivery Note

3. Form Sales Order

Form sales order berfungsi untuk membuat daftar barang yang dijual

kepada customer.
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Gambar 3.11 Form Sales Order

Langkah – langkah :

a. Input no sales order pada kolom SO.

b. Input tanggal pada kolom tanggal.

c. Input customer pada kolom nama customer.

d. Input barang pada kolom nama barang, klik “Tambah” untuk

menambah barang atau klik “Batal” untuk membatalkan input

barang.

e. Pada kolom detail SO input kuantiti dan satuan yang dipesan.

f. Klik “Simpan”.

4. Form Faktur

Form faktur berfungsi untuk membuat faktur penjualan PT. GVP kepada

customer. Sehingga pembuatan faktur penjualan lebih efektif dan efisien.

Gambar 3.12 Form Faktur
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Langkah – langkah :

a. Input no sales order pada kolom SO.

b. Input tanggal pada kolom tanggal.

c. Input customer pada kolom nama customer.
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Gambar 3.12 Form Faktur
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Langkah – langkah :

a. Input no faktur penjualan pada kolom faktur.

b. Input tanggal faktur pada kolom tanggal.

c. Input customer pada kolom nama customer.

d. Pada kolom detail surat jalan pilih dan checklist barang yang dipesan

sesuai no surat jalan yang dibuat sebelumnya.

e. Klik “Simpan”.

5. Form Detail Faktur

Form ini memiliki fungsi untuk mengisi harga dan diskon atas barang

yang akan dijual kepada customer.

Gambar 3.13 Form Detail Faktur

39

Langkah – langkah :

a. Input no faktur penjualan pada kolom faktur.

b. Input tanggal faktur pada kolom tanggal.

c. Input customer pada kolom nama customer.

d. Pada kolom detail surat jalan pilih dan checklist barang yang dipesan

sesuai no surat jalan yang dibuat sebelumnya.

e. Klik “Simpan”.
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Langkah – langkah :

a. Input no faktur penjualan pada kolom faktur.

b. Input tanggal faktur pada kolom tanggal.

c. Input customer pada kolom nama customer.

d. Pada kolom detail surat jalan pilih dan checklist barang yang dipesan

sesuai no surat jalan yang dibuat sebelumnya.

e. Klik “Simpan”.

5. Form Detail Faktur

Form ini memiliki fungsi untuk mengisi harga dan diskon atas barang

yang akan dijual kepada customer.

Gambar 3.13 Form Detail Faktur
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Langkah – langkah :

a. Input no faktur penjualan pada kolom faktur.

b. Input tanggal faktur pada kolom tanggal.

c. Input customer pada kolom nama customer.

d. Klik “tambah item”.

e. Pada kolom detail faktur input harga, diskon, ongkos kirim pada

masing-masing kolom tersebut.

f. Klik “Simpan”.

6. Form Barang Keluar Gudang

Form barang keluar gudang berfungsi untuk menginput barang yang

telah terjual sehingga akan mengurangi persediaan dalam sistem PT.

GVP.

Gambar 3.14 Form Barang Keluar Gudang

Langkah – langkah :

a. Input no surat jalan pada kolom surat jalan, lalu klik “Cari”.

b. Pada kolom detail barang surat jalan akan muncul barang yang telah

terjual, klik “Simpan”.

7. Form Laporan Invoice

Pada form laporan invoice ini akan menampilkan dokumen berisi

data-data seperti no, tanggal, nama customer dan daftar barang yang

dipesan oleh customer PT. GVP.
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Langkah – langkah :

a. Input no surat jalan pada kolom surat jalan, lalu klik “Cari”.
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Gambar 3.15 Form Laporan Invoice

8. Form Laporan Persediaan

Form laporan persediaan berfungsi untuk menampilkan informasi

persediaan barang dagang PT. GVP yang telah diproses sistem dan

disajikan dalam periode tertentu.

Gambar 3.16 Form Laporan Persediaan
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Gambar 3.15 Form Laporan Invoice

8. Form Laporan Persediaan

Form laporan persediaan berfungsi untuk menampilkan informasi

persediaan barang dagang PT. GVP yang telah diproses sistem dan

disajikan dalam periode tertentu.

Gambar 3.16 Form Laporan Persediaan
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