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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini merupakan  perusahaan yang bergerak dalam bidang 

manufaktur perlengkapan jalan dengan pemilik bernama Ibu Naftalia 

Paramita Putri. Lokasi CV Jurus Traffindo berada di Jalan Bukit Vanda No. 4 

RT 06/RW 08 Srondol Kulon Banyumanik, Semarang. 

 

3.2. Sumber dan Jenis Pengumpulan Data 

3.2.1. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan peneliti secara 

langsung tanpa adanya perantara sehingga peneliti mendapatkan 

data dari sumber pertama. 

Data primer yang dilakukan penelitian ini dengan melakukan 

observasi dan wawancara secara langsung di CV Jurus Traffindo. 

Data primer yang didapatkan peneliti dilakukan wawancara secara 

langsung ke beberapa staff di CV Jurus Traffindo dan melakukan 

observasi secara langsung ke perusahaan CV Jurus Traffindo pada 

kegiatan operasional perusahaan. 

 



50 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti dari 

sumber yang sudah tersedia.  

Data sekunder yang didapatkan pada penelitian ini berupa bukti 

transaksi penjualan dan pembelian, catatan akuntansi, maupun 

arsip-arsip perusahaan yang masih dilakukan secara manual. 

3.2.2. Jenis Data 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data suatu informasi yang berbentuk 

kalimat bukan berbentuk angka. 

Data kualitatif pada penelitian ini adalah penelitian yang didapat 

dari data pada CV Jurus Traffindo yang berupa proses operasional 

sistem perusahaan yang terjadi selama ini dan permasalahan yang 

terjadi yang dialami staff maupun perusahaan tersebut. 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data suatu informasi yang berbentuk 

angka bukan berbentuk kalimat dan juga dapat dihitung secara 

sistematis. 

Data kuantitatif pada penelitian ini adalah penelitian yang didapat 

dari data pada CV Jurus Traffindo yang berupa data persediaan 

bahan baku dan data-data transaksi penjualan maupun pembelian. 
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3.3. Teknik Dalam Pengumpulan Data 

Penelitian pada CV Jurus Traffindo ini menggunakan teknik/metode dalam 

pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara dan observasi 

secara langsung. 

1. Metode Wawancara 

Metode wawancara merupakan suatu metode yang dilakukan dua orang 

atau lebih dengan proses tanya jawab secara lisan dan langsung bertatap 

muka untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang diinginkan. 

Dalam penelitian yang dilakukan di CV Jurus Traffindo menggunakan 

metode wawancara dengan proses tanya jawab secara langsung kepada 

staff mengenai struktur organisasi peusahaan, tugas-tugas tiap karyawan 

dan proses operasional perusahaan. 

2. Metode Observasi 

Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati secara langsung objek data dan mencatat 

masalah-masalah yang terjadi dalam penelitian. 

Pada penelitian yang dilakukan di CV Jurus Traffindo dengan 

menggunakan metode observasi dilakukannya pengamatan terhadap 

aktivitas perusahaan dan mengamati jika adanya masalah yang terjadi di 

sistem perusahaan tersebut. 

3.4. Metode Analisis Data 

Penelitian yang dilakukan di CV Jurus Traffindo dalam menganalisis data 

menggunakan pengembangan sistem dalam pendekatan Model Driven 
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Development (MDD). Berikut langkah-langkah pada pendekatan  Model 

Driven Development (MDD) yaitu: 

1. Tahap Indentifikasi Masalah 

Pada tahap identifikasi masalah berguna untuk menyelidiki masalah 

yang terjadi di perusahaan dan mengidentifikasi kelemahan dalam 

sistem yang terdapat pada aktivitas perusahaan. 

2. Tahap Analisis Masalah 

Pada tahap analisis masalah berguna untuk menganalisis masalah yang 

sudah terindetifikasi sehingga dapat dipelajari secara mendalam untuk 

menemukan akar permasalahan dan solusi yang tepat bagi perusahaan. 

3. Tahap Identifikasi Kebutuhaan Sistem 

Pada tahap ini adalah menganalisis kebutuhan sistem yang dibutuhkan 

perusahaan dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi yang 

tepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan. 

4. Tahap Desain Logis 

Pada tahap desain logis merupakan tahap dalam mendesain dan 

mengaplikasikan suatu sistem yang memiliki 3 tahap sebagai berikut: 

1. Desain Data 

Pada tahap desain data ini dilakukan dengan mengatur dan 

mendesain penyimpanan data pada sistem sehingga database 

dapat tersusun dengan baik. Maka tahap ini akan dibuat Entity 

Relationship Diagram (ERD) untuk menunjukan dan 
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menjelaskan adanya hubungan antar entitas yang saling 

berkaitan satu dengan yang lain. 

2. Desain Proses 

Pada tahap desain proses ini digunakan dalam mendesain 

aktivitas bisnis dengan membuat alur proses serta aliran data 

sistem akuntan. Dalam bentuk Data Flow Diagram (DFD) 

yang berfungsi sebagai penjelasan atas proses pengolahan data 

yang terjadi dari input hingga menjadi output yang berupa 

laporan sesuai aliran data yang dibuat. 

3. Desain Interface 

Pada tahap ini dilakukan untuk mendesain tampilan input 

sampai dengan output yang nantinya akan mempermudah 

pengguna (user) dengan sistem yang telah dibuat menggunakan 

software Microsoft Access dan Microsoft Word. 

3.5. Gambaran Umum Perusahaan dan Sistem Perusahaan 

3.5.1. Profil Perusahaan 

CV Jurus Traffindo merupakan perusahaan manufaktur pembuat dan 

penyedia perlengkapan jalan selama kurang lebih 10 tahun. Pemilik 

dari CV Jurus Traffindo bernama Naftalia Paramita Putri yang 

memiliki wakil dalam menangani perusahaan tersebut bernama Anas 

Hanif, tepatnya berlokasi di Jalan Bukit Vanda No. 4 RT 06/RW 08 

Srondol Kulon Banyumanik, Semarang. Perusahaan berdiri tanggal 7 

Agustus 2009 yang berawal dari 5-10 karyawan tetapi sekarang sudah 
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mencapai 20-30 karyawan. CV Jurus Traffindo awal berdiri hanya 

mengerjakan 10 proyek perlengkapan jalan setiap tahunnya, sehingga 

perusahaan meningkatkan target penjualan setiap tahunnya dengan 

melakukan promosi di program lelang yang diselenggarakan oleh 

Dinas Provinsi Jawa Tengah. 

CV Jurus Traffindo memproduksi dan menyediakan rambu lalu lintas, 

traffic light, PJU (Parka Jalan Umum), dan marka jalan (pembatas 

pengaman jalan). Barang yang diproduksi CV Jurus Traffindo 

meliputi penerangan jalan umum, rambu-rambu lalu lintas, penunjuk 

arah jalan dan barang yang tidak diproduksi sendiri seperti pembatas 

pengaman jalan maka perusahaan melakukan pengadaan barang jadi 

dengan membeli dari luar perusahaan karena bahannya susah untuk 

dibuat, sehingga perusahaan hanya memasangkan yang dibutuhkan 

proyek dalam hasil pelelangan. 

Pada CV Jurus Traffindo dalam melakukan pencatatan akuntansi 

masih dilakukan secara manual sehingga membuat karyawan merasa 

kesulitan yang memungkinkan terjadi kesalahan penulisan hingga 

dapat menimbulkan kecurangan (fraud). 

3.5.2. Struktur Organisasi 

CV Jurus Traffindo memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 
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PIMPINAN

WAKIL PIMPINAN

PEKERJA PRODUKSI

(30 orang)

BAGIAN ADMINISTRASIBAGIAN PRODUKSI BAGIAN PEMASARAN

BAGIAN KEUANGAN BAGIAN GUDANG

  Bagan 3.1 Struktur Organisasi CV. Jurus Traffindo 

3.5.3. Deskripsi Pekerjaan 

1. Pimpinan 

Pimpinan di CV Jurus Traffindo bertugas bertanggung jawab secara 

menyeluruh permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan proyek, 

menerima hasil laporan dari setiap proyek yang sudah diselesaikan 

dan membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. 

2. Wakil Pimpinan 

Wakil pimpinan di CV Jurus Traffindo bertanggung jawab langsung 

kepada pimpinan, membantu dalam pengambilan keputusan, 

mengkoordinasi dan mengawasi semua aktivitas perusahaan mulai 

dari bagian keuangan, bagian gudang hingga bagian produksi. 

3. Bagian Produksi 

Bagian produksi di CV Jurus Traffindo bertugas sebagai pengatur 

persediaan stok bahan baku dan bertanggung jawab atas proses 
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pembuatan produksi dengan menjaga efisiensi waktu dan kualitas 

produk. 

4. Pekerja Produksi 

Pekerja produksi di CV Jurus Traffindo bertugas sebagai pembuat 

produk untuk memenuhi proyek perusahaan yang dikerjakan. 

5. Bagian Pemasaran 

Bagian pemasaran bertugas sebagai pengatur strategi penjualan 

dengan melakukan promosi lewat program pelelangan sehingga 

konsumen mengetahui adanya perusahaan CV Jurus Traffindo dan 

memberikan penawaran kepada konsumen sampai keputusan 

terakhir konsumen memilih perusahaan untuk menjalankan proyek. 

6. Bagian Administrasi 

Bagian administrasi di CV Jurus Traffindo bertugas sebagai 

pengawas pada bagian keuangan dan bagian gudang dengan 

melakukan pencatatan laporan persediaan bahan baku di gudang dan 

data laporan keuangan perusahaan. 

7. Bagian Keuangan 

Bagian keuangan di CV Jurus Traffindo bertugas melakukan 

pencatatan pengeluaran dan pemasukan kas perusahaan, pembuatan 

faktur pajak, dan catatan transaksi perusahaan lainnya. 

8. Bagian Gudang 
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Bagian gudang di CV Jurus Traffindo bertugas sebagai pencatat dan 

pengontrol persediaan bahan baku maupun barang jadi yang siap 

dipasang dijalan raya yang dijadikan proyek dari hasil pelelangan. 

3.5.4. Sistem Perusahaan 

1. Sistem Penjualan 

Dalam melakukan penjualan produk kepada konsumen, CV Jurus 

Traffindo melakukan penawaran terlebih dahulu kepada konsumen melalui 

proses pelelangan yang terdapat perusahaan lain yang ikut menawarkan ke 

konsumen tersebut. Setelah pelanggan cocok dengan tawaran dari 

perusahaan CV Jurus Traffindo, maka konsumen melakukan pembayaran 

uang muka sebelum pemesanan diproses oleh bagian produksi. Setelah 

bagian keuangan menerima uang muka dari pelanggan, maka pesanan 

langsung diberikan ke bagian gudang agar disediakan bahan baku, 

kemudian diserahkan pada bagian produksi agar di proses pesanan yang 

dipesan. Setelah pesanan sudah selesai diproduksi kemudian bagian 

produksi memberitahu bagian gudang bahwa pesanan sudah selesai dibuat. 

 

2. Sistem Pembelian Bahan Baku 

Bagian gudang akan mengecek dan mengestimasi persediaan bahan 

baku dalam memenuhi proyek yang ada. Jika bahan baku tidak mencukupi, 

maka perlu dilakukan pembelian bahan baku dengan menginformasikan 

kepada bagian keuangan agar melakukan pembelian bahan baku. Bagian 

keuangan akan melakukan pemesanan bahan baku yang sebelumnya sudah 
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pesetujuan pimpinan. Kemudian, setelah bagian keuangan sudah 

melakukan pemesanan order ke supplier langganan perusahaan. 

Ketika barang sudah datang, bagian gudang langsung melakukan 

pengecekan barang dengan mengecek data pesanan sesuai atau tidak.  

Setelah barang sesuai dengan yang dipesan, kemudian perusahaan 

langsung melakukan pembayaran secara tunai ke supplier. 

 

3. Sistem Produksi 

Bagian produksi akan melakukan proses produksi sesuai pesanan dari 

konsumen yang diinginkan. Sebelumnya bagian gudang akan memberitahu 

pesanan yang harus dikerjakan dan memberitahu bahwa bahan baku yang 

dibutuhkan tersedia atau belum tersedia. Kemudian bagian produksi akan 

memulai proses produksi dengan membuat sesuai yang diinginkan 

konsumen. Setelah barang sudah selesai dipoduksi sesuai dengan 

keinginan konsumen semisal marka jalan, selanjutnya barang dipasang 

sesuai tempat yang diinginkan konsumen untuk pemasangan marka jalan 

atau pembatas jalan. 

 

4. Sistem Pelunasan Pembayaran Dari Konsumen 

Setelah pesanan sudah selesai diproduksi dan dipasang sesuai keinginan 

konsumen, kemudian bagian keuangan akan membuat nota dan surat jalan 

untuk pesanan yang diberikan kepada konsumen. Setelah konsumen 

melakukan pengecekan pesanan, lalu konsumen akan memberikan 
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pelunasan pembayaran yang dilakukan melalui transfer atau tunai sesuai 

dengan kesepakatan bersama. Setelah menerima keuangan maka bagian 

keuangan akan membuat bukti pembayaran untuk diserahkan kepada 

konsumen. 

3.5.5. Flowchart Sistem Perusahaan 

1. Sistem Penjualan 

Flowchart 3.1 Sistem Penjualan 

Sistem Penjualan

Bagian Keuangan Bagian Gudang Bagian ProduksiBagian Pemasaran

1

Menerima 

uang muka 

dari 

konsumen

Bukti pembayaran 

uang muka

2

Mulai

Menerima 

pesanan dari 

konsumen

1

2

Menerima 

pemberitahuan 

untuk memproses 

pesanan dari 

konsumen

Memberikan 

orderan kepada 

bagian produksi 

untuk diproses

3

4

Menerima 

konfirmasi barang 

selesai diproduksi

Selesai

3

Melakukan 

pemrosesan 

pesanan

Memberitahukan 

pada bagian 

gudang bahwa 

produk sudah 

selesai diproduksi

4
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2. Sistem Pembelian Bahan Baku 

Flowchart 3.2 Sistem Pembelian Bahan Baku 

Sistem Pembelian Bahan Baku

Pimpinan / 

Wakil Pimpinan
Bagian KeuanganBagian Gudang

4

Menerima 

bahan baku 

dari supplier 

&faktur 

pembelian

Faktur Pembelian

2
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Pengecekan barang 

diterima, dicocokan 

dengan PO & 

melakukan 

pencatatan stok

Kartu Stok

Faktur Pembelian

Mulai

Memeriksa 

persediaan 

bahan baku

Kartu Stok

Membuat 

Purchase 

Order

Purchase Order

1 2
3

1
2

1

Purchase Order

Pengecekan 

ulang 

pemesanan

3

Melakukan 

pembelian ke 

supplier

4

2

Purcase Order

Memberikan 

persetujuan 

atas 

pembelian 

bahan baku

3

Selesai

Setelah cocok 

dengan barang 

yang dikirim, 

selanjutnya 

melakukan 

pembayaran

A

A
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3. Sistem Produksi 

Flowchart 3.3 Sistem Produksi 

 

Sistem Produksi

Bagian 

Administrasi
Bagian ProduksiBagian Gudang

Terpenuhi, 
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pesanan 

kepada bagian 

produksi

Mulai

1
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konsumen
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dipasang 

ditempat yang 

diinginkan 

konsumen

Menginformasikan 

pada bagian 

administrasi bahwa 

pesanan sudah 

selesai dikerjakan

2

2

Menerima 

konfirmasi 

bahwa pesanan 

sudah selesai 

dikerjakan

Selesai
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4. Sistem Pelunasan Pembayaran Dari Konsumen 

 

Flowchart 3.4 Sistem Pelunasan Pembayaran Dari Konsumen 

Sistem Pelunasan Pembayaran Dari Konsumen

Bagian KeuanganBagian Administrasi

Mulai

Menerima laporan 

pesanan 

konsumen telah 

selesai dikerjakan

Melakukan 

pengecekan ulang 

pesanan sebelum 

memberitahu ke 

konsumen

1

1

Membuat nota dan 

surat jalan untuk 

konfirmasi pesanan 

sudah selesai 

dikerjakan

Nota Penjualan

Diberikan 

Ke 

Konsumen

Menerima 

pembayaran 

dari konsumen

Bukti Pembayaran

1
2

Diberikan 

Ke 

Konsumen

Selesai

A


	15.G1.0071 Veronica Kumala Sari.pdf
	SKRIPSI
	Kata Pengantar
	Abstrak
	DAFTAR ISI
	DAFTAR BAGAN
	DAFTAR FLOWCHART
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	BAB I PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Rumusan Masalah
	1.3. Tujuan dan Manfaat
	1.3.1. Tujuan Penelitian
	1.3.2. Manfaat Penelitian

	1.4. Kerangka Pikir
	1.5. Sistematika Penulisan

	BAB II LANDASAN TEORI
	2.1. Sistem Informasi Akuntansi
	2.1.1. Pengertian Sistem
	2.1.2. Pengertian Informasi
	2.1.3. Pengertian Sistem Informasi
	2.1.4. Pengertian Akuntansi
	2.1.5. Pengertian Sistem Akuntansi
	2.1.6. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

	2.2. PengertianDatabase
	2.3. Pengertian Penyelewengan/Penyimpanan (Fraud)
	2.4.Strategi Pengembangan Sistem
	2.4.1. Model Driven Development (MDD)
	2.4.2. Rapid Aplication Development (RAD)
	2.4.3. Commercial Off the Self Package Software Roule (COTS)

	2.5.Teknik Pemodelan Proses Sistem Model Driven Development (MDD)
	2.5.1. Data Flow Diagram (DFD)
	2.5.2.Flowchart
	2.5.3.Entity-Relationship Diagram (ERD)

	2.6.Akuntansi Biaya
	2.6.1. Pengertian Akuntansi Biaya
	2.6.2. Proses, Tujuan, dan Tugasdari Akuntansi Biaya
	2.6.3. Konsep Akuntansi Biaya
	2.6.4. Perhitungan BBB, BTK, BOP

	2.7. Harga Pokok Pesanan (Job Order Costing)

	BAB III METODE PENELITIAN
	3.1. Objek dan Lokasi Penelitian
	3.2. Sumber dan Jenis Pengumpulan Data
	3.2.1. Sumber Data
	3.2.2. Jenis Data

	3.3. Teknik Dalam Pengumpulan Data
	3.4. Metode Analisis Data
	3.5. Gambaran Umum Perusahaan dan Sistem Perusahaan
	3.5.1. Profil Perusahaan
	3.5.2. Struktur Organisasi
	3.5.3. Deskripsi Pekerjaan
	3.5.4. Sistem Perusahaan
	3.5.5. Flowchart Sistem Perusahaan


	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
	4.1. Tahap Identifikasi Masalah
	4.2. Tahap Analisis Masalah
	4.3. Tahap Analisis Kebutuhan Sistem
	4.4. Tahap Desain
	4.4.1. Desain Data
	a. Entity Relationship Diagram (ERD)Gambar 4.1 ERD Sistem Informasi CV Jurus Traffindo
	b. Perancangan Database

	4.4.2. Desain Proses
	a. Diagram konteks
	b. Dekomposisi Sistem
	c. Data Flow Diagram Level 0
	d. Data Flow Diagram Level 1

	4.4.3. Desain Interface
	1. Menu Login User
	2. Menu Utama
	3. Menu Data Master
	4. Menu Karyawan
	5. Menu Pelanggan
	6. Menu Pemasok
	7. Menu Utama Penjualan
	8. Menu Penjualan
	9. Menu Pengiriman Barang
	10. Menu Pembayaran Piutang
	11. Detail (Pembayaran Piutang)
	12. Bayar (Pembayaran Piutang)
	13. Menu Utama Pembelian
	14. Menu Pembelian
	15. Menu Penerimaan Barang
	16. Menu Pembayaran Hutang
	17. Detail (Pembayaran Hutang)
	18. Bayar (Pembayaran Hutang)
	19. Menu Data Barang
	20. Menu Persediaan
	21. Menu Produksi
	22. Menu Akuntansi
	23. Menu Kas Masuk
	24. Input Jurnal Kas Masuk
	25. Daftar Transaksi (Kas Masuk)
	26. Menu Kas Keluar
	27. Input Jurnal Kas Keluar
	28. Daftar Transaksi (Kas Keluar)
	29. Menu Jurnal

	4.4.4.Desain Nota dan Laporan


	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
	5.1. Kesimpulan
	5.2. Saran

	DAFTAR PUSTAKA


