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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

 Objek penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah 

Perusahaan Bantal Guling ASEAN yang berlokasi di berada di daerah 

kelurahan Kemijen, Kota Semarang. Perusahaan ini telah berdiri sejak 

tahun pertengahan tahun 2018 yang bergerak di bidang penyedia 

perlengkapan kebutuhan rumah tangga yaitu bantal dan guling. Perusahaan 

Bantal Guling ASEAN yang masih lumayan terhitung usaha baru berdiri, 

belum mempunyai sebuah Sistem Informasi Akuntansi sehingga 

pencatatan dalam usahanya masih dilakukan secara manual atau belum 

terkomputerisasi. Selain itu, perusahaan rata – rata menerima banyak 

permintaan pesanan dalam pembuatan bantal guling untuk melayani 

kebutuhan masyarakat. Namun, permintaan pesanan tersebut tergolong 

fluktuasi dimana permintaan setiap tahunnya tidak selalu sama serta 

permintaan relatif tidak stabil tergantung dengan permintaan pasar pada 

saat itu juga yang dibutuhkan oleh konsumen. Akibatnya, persediaan yang 

digunakan tidak selalu sama tiap produksi permintaan pesanan sehingga 

Perusahaan Bantal Guling ASEAN harus memprediksi sendiri pengadaan 

persediaan yang diperlukan agar sesuai dengan permintaan pasar dan tidak 
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mengalami kelebihan atau kekurangan material. Oleh karena itu, 

perusahaan memerlukan sebuah Sistem Informasi Akuntansi yang 

mencakup Sistem Pendukung Keputusan dengan metode Just In Time 

(JIT) yang dapat menghasilkan informasi dan dapat dijadikan sebuah 

kesimpulan untuk melakukan pengadaan dan persediaan barang.  

  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data untuk penelitian ini dikelompokan 

menjadi jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, 

dan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari Perusahaan 

Bantal Guling ASEAN 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

 Berdasarkan sumbernya, data yang dijadikan bahan 

penelitian ini adalah Perusahaan Bantal Guling ASEAN dengan 

mengetahui permintaan kebutuhan pasar tiap memproduksi  

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara metode 

kualitatif menggunakan wawancara dan hasil wawancara verbal 

bersifat deskriptif dari Perusahaan Bantal Guling ASEAN. Uji coba 

dilakukan pada sampel yang diambil dengan metode purposive 

sampling. Hasil wawancara berupa informasi awal masalah dan 

kebutuhan Perusahaan Bantal Guling ASEAN terhadap sistem 

baru. 
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3.2.3 Alat Pengumpulan Data 

 Alat pengumpulan data berupa wawancara dengan 

menggali informasi – informasi yang dikelompokan menjadi tiga 

aspek yaitu (Hogiono, 2012) : 

1. Aspek latar belakang masalah yang terjadi pada proses 

pengadaan barang meliputi : 

a. Jumlah yaitu penentuan jumlah barang yang harus 

dipesan saat pengadaan 

b. Waktu yaitu penentuan kapan barang harus dipesan 

sehingga tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan 

2. Aspek kondisi proses yang sudah ada pada pengadaan barang 

saat ini yaitu : 

a. Proses memonitor stok secara manual dan tidak 

terjadwal rutinitasnya 

b. Tidak mengadaptasi sistem komputerisasi yang 

lengkap, sehingga kegiatan pra pembelian tidak dapat 

dicatat, seperti PO 

c. Kalkulasi perhitungan pengadaan barang dilakukan 

dengan sederhana (sebatas perkiraan, dan bukan dari 

data yang ada) 

d. Operasional data masih banyak yang bersifat manual 
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3.3 Desain Analisis Data 

 Penelitian yang dilakukan untuk merancang sistem diperoleh dari 

pengamatan data-data yang ada. Tahap-tahap yang dilakukan untuk 

penelitian guna pendesainan sistem dengan model Rapid Application 

Development  (RAD)  tersebut adalah: 

1. Tahap Investigasi Awal 

 Tahap awal dimana bertujuan untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang timbul dari di Perusahaan Bantal Guling 

ASEAN. Peneliti melakukan survey awal yang gunanya untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi pada proses pengadaan dan 

persediaan barang. 

2. Tahap Analisis Masalah 

 Tahap ini bertujuan untuk  menganalisis permasalahan – 

permasalahan yang telah diperoleh dari hasil survey serta 

menjawab pertanyaan yang timbul dari permasalahan di 

Perusahaan Bantal Guling ASEAN 

3. Tahap Analisis Kebutuhan 

 Dalam analisis kebutuhan sistem ini, dapat mengetahui apa 

saja yang dibutuhkan guna mengembangkan sistem informasi 

akuntansi dengan metode Just In Time (JIT) yang terintegrasi 

dengan sistem pendukung keputusan agar dapat lebih baik 

diterapkan di Perusahaan Bantal Guling ASEAN dengan melihat 

dan mengidentifikasi input, proses, dan output 
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4. Tahap Desain Sistem 

Desain Sistem ini penulis akan membuat sebuah prototype yang 

akan diimplementasikan dalam proses bisnis Perusahaan Bantal 

Guling ASEAN yang dibagi menjadi : 

a. Pembuatan Interface 

 Dalam desain ini akan mendesain tampilan input beserta 

dengan pengendalian input dan tampilan outputnya agar 

Perusahaan Bantal Guling ASEAN dapat dengan mudah untuk 

pengoperasian sistem informasi akuntansi metode Just In Time 

(JIT). 

b. Pembuatan Form 

 Form merupakan sebuah gambaran sistem yang dibuat serta 

menjadikan tempat untuk penulisan kode – kode dalam 

program 

c. Pembuatan Kode 

 Kode dilakukan agar pada nantinya program yang dibuat 

dapat berjalan, perintah kode yang dibuat disesuaikan dengan 

program yang akan dijalankan 

d. Pembuatan Database 

 Database merupakan sebuah kumpulan informasi yang 

disimpan dalam komputer yang dapat diperiksa menggunakan 

suatu program dan berisi data – data dalam bentuk tabel 

e. Proses Debugging 
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 Pengkoreksian kesalahan yang dapat ditimbulkan dari 

sebuah program 

f. Pembuatan Kompilasi Proyek 

 Melakukan pengubahan dari program menjadi sebuah 

proyek   
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