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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. METODE PENELIAN 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dari penelitian ini yaitu “Warna Warni Stiker”. Perusahaan ini bergerak 

dalam penjualan dan percetakan stiker. Warna Wrarni Sticker didirikan pada tahun 

1998 oleh pemiliknya Ridwan Pranoto yang berlokasi di Puri Anjasmoro P3/16 

Semarang. 

 

3.2. Sumber dan Jenis Data 

3.2.1.  Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya langsung. Dalam 

penelitian ini data primer yang didapat dari pemilik perusahaan CV. Warna Warni 

Sticker yaitu Ridwan Pranoto. Dan peneliti sendiri yang berkerja di CV Warna 

Warni Sticker. 

 

3.2.2.  Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan dari sumbernya 

langsung, atau dengan kata lain data yang diambil dari dokumen perusahaan. Data 

sekunder dalam penelitian ini berasal dari data pemasok, pembelian, penjualan dan 

sebagainya 

 

3.3. Jenis Data 

3.3.1. Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan sebuah data yang tidak dapat diukur secara tepat, 

dikarenakan data yang tidak berupa angka atau bilangan melainkan berupa 

informasi atau keterangan. Data kualitatif dalam penelitian ini mencakup 

penjelasan atas sistem yang sekarang digunakan untuk kegiatan operasional dari 

perusahaan yang di teliti penulis 
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3.3.2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur serta dapat dihitung 

dikarenakan data yang berupa angka atau bilangan. Data kuantitatif dalam 

penelitian ini seperti data mengenai penjualan, pembelian, persediaan, dan 

bermacam data lainya. 

 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Metode Wawancara  

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dengan melakukan proses 

tanya jawab oleh pihak yang terkait dalam perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan nya dengan tanya jawab bersama pemilik perusahaan CV. Warna Warni 

Sticker. 

 

3.4.2. Metode Observasi 

Metode ini merupakan proses pengamatan secara langsung proses dan sistem 

perusahaan secara langsung. Dalam penelitian ini peneliti melakukannya dengan 

melihat semua proses, aktivitas yang terjadi di perusahaan yang bersangkutan. 

 

3.4.3. Dokumentasi 

Metode ini adalah metode yang cara pengumpulan datanya dengan 

mengumpulkan data fisik seperti dokumen, struktur organisasi, aturan perusahaan, 

kemudian diolah menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan. 

 

3.5. Metode Analisa Data 

Penilitian ini menggunakan Rapid Application Development. Maka dari itu, 

berikut adalah langkah dalam menganalisa data menggunakan pendekatan Rapid 

Application Development: 

1. Tahap identifikasi masalah: tahap ini bertujuan demi menyelidiki aktivitas 

yang terjadi di perusahaan dan harus menentukan persoalan yang harus 

dipecahkan. 
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2. Tahap analisis masalah: tentunya setelah kita mengidentifikasi masalah, maka 

langkah beikutnya yaitu menganalisis masalah yang terjadi di perusahaan, yang 

pastinya besertaan dengan kelemahan pada sistem yang sekarang dipakai. 

3. Tahap analisis kebutuhan sistem: tahap yang berikutnya yaitu menganalisis 

kebutuhan sistem, seperti apa yang perusahaan tersebut butuhkan demi 

kelancaran usaha nya. 

4. Tahap desain: setelah mengetahui solusi dari masalah atau kebutuhan sistem 

yang baru. Maka penulis akan membuat sistem dari 3 kategori desain: 

a. Desain Data : tahap ini tentunya mengatur sebuah penyimpanan untuk 

database pada program yang akan dibuat sehingga struktur database dapat 

tertata dengan baik. Desain ini akhirnya akan dibuat dengan menggunakan 

metode RAD.  

b. Desain Proses : pada tahap selanjutnya penulis akan melakukan proses 

desain proses dari input hingga output. Yang pastinya hasil data yang 

diinput bisa diproses dan dapat memperoleh informasi yang baik dibagian 

outputnya. 

c. Desain Interface: tahap selanjutnya yaitu mendesain tampilan pada input 

dan output, yang berguna untuk memudahkan pengguna atau user dengan 

sistem 

 

3.6. Gambaran Umum dan Prosedur Sistem Informasi Akuntansi 

3.6.1. Profil Perusahaan  

Perusahaan penjualan dan percetakan sticker “CV. Warna Warni Sticker” 

yang bertempat di Perum. Puri Anjasmoro P3/16, Semarang. Pemilik 

perusahaan ini bapak Ridwan Pranoto dan perusahaan ini berdiri sejak tahun 

1998. 

 

3.6.2. Struktur Organisasi 
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3.6.3. Flowchart Sistem Akuntansi CV. Warna Warni Stiker 

3.6.3.1.Sistem Pembelian Bahan Baku 

 

 

 

3.6.3.2. Sistem Pembelian Bahan Baku 

Pimpinan

Desain
Operator 

Mesin
Karyawan

Keuangan Administrasi
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3.6.3.3. Sistem Pembayaran / Pelunasan Hutang 
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3.6.3.4. Sistem Produksi 
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