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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek & Lokasi Penelitian 

Peneliti menggunakan objek penelitian usaha buatan peneliti yaitu kang sayur, 

start-up yang bergerak di bidang jasa pembelian terkhusus di pasar tradisional yang 

berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah  

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data  

 1. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara pasti karena tidak 

berbentuk angka atau bilangan dan berbentuk informasi atau keterangan. Dalam penelitian 

ini data kualitatif yang digunakan yaitu hasil penjelasan dari system dan proses-proses 

aktifitas ddidalam perusahaan (Pramudewa, 2017) 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur secara pasti karena berbentuk angka 

atau bilangan. Dalam penelitian ini data kuantitatif diperoleh dari data penjualan, biaya 

operasional, dan lain-lain (Pramudewa, 2017) 

3.2.2 Sumber Data 

 1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber obyek 

tertentu. Data primer dari penelitian ini adalah struktur organisasi dan job description, 

prosedur penjualan,, data penjualan. (Pramudewa, 2017) 

 2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek 

penelitian. Data sekunder biasanya berbentuk laporan atau catatan dan dalam penelitian ini  
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data sekundernya adalah catatan pengeluaran uang terutama untuk kebutuhan system 

(Pramudewa, 2017) 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 1. Metode Observasi 

Pada penelitian ini, peneliti mengamati kebutuhan yang diperlukan oleh 

perusahaan, dari pengamatan tersebut akan menjadi kebutuhan system informasi yang akan 

dibuat nantinya 

 2. Metode Dokumentasi 

Pada Penelitian ini, peneliti juga mendokumentasikan beberapa keperluan yang 

nantinya diperlukan dalam pembuatan system informasi, seperti kebutuhan database dan 

beberapa dokumen usaha 

 

 

3.4 Struktur Organisasi 

 

 Gambar 3.1.Struktur Organisasi Kang Sayur 
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3.5 Job Description 

Setiap jabatan dalam usaha ini memiliki peran serta tanggung jawab dalam 

melaksanakan kewajibannya. Karena ini masih usaha yang belum terlalu besar maka 

memiliki struktur organisasi yang belum luas dan peran yang ada tergolong mudah. Dalam 

usaha ini beberapa divisi adalah freelance atau pekerja lepas. Berikut job description dari 

setiap divisi yang ada 

1. CEO  

a. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan 

b. Memutuskan strategi untuk mencapai visi misi perusahaan 

c. Mempunyai wewenang tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan 

d. Menerima hasil laporan dan operasional perusahaan 

2. Pemasaran 

a. Bertanggung jawab atas pemasaran jasa start-up Kang Sayur 

b. Mengawasi quality control dari pelayanan yang diberikan 

c. Membuat promo serta voucher yang bertujuan menarik minat pelanggan 

3. Keuangan 

a. Bertanggung jawab atas keuangan di start-up Kang Sayur 

b. Mencatat segala transaksi pemasukan maupun pengeluaran 

c. Mengarsipkan catatan dan laporan yang berhubungan dengan pemasukan dan 

pengeluaran 

4. Operasional 

a. Bertanggung jawab atas operasional jasa Start-up Kang Sayur 

b. Membuat jadwal mengenai pengantaran driver 

c. Memperbarui system operasional/Flowchart 

d. Memperbarui keadaan barang serta harga yang ada di pasar tradisional 

5. HRD/Head Driver 

a. Merekrut karyawan apabila diperlukan di Start-up Kang Sayur 

b. Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia  

c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan 

6. Teknologi Informasi 
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a. Bertanggung jawab mengelola server untuk Start-up Kang Sayur 

b. Bertugas merawat dan memperbarui server dan domain untuk Kang Sayur 

c. Menampung e-mail dan menyampaian kepada CEO 

d. Mengelola Web Kang Sayur 

3.6 Sistem Akuntansi Start-up Kang Sayur 

3.6.1 Flowchart Penjualan 

Start-up Kang Sayur dalam pengoprasian dan penerapannya menggunakan 

teknologi dan basis data sehingga untuk menggunakan usaha ini kita harus terlebih dahulu 

mendownload aplikasi ini di playstore maupun di Appstore. Setelah memiliki aplikasi ini 

di perangkat, pengguna wajib membuat akun terlebih dahulu di Kang Sayur yang meliputi 

nama, alamat, kode pos, nomor telepon, dan lain-lain. Pemesanan akan dilakukan oleh 

pelanggan dalam kurun h-1 dan akan masuk ke dashboard operasional. Setelah itu bagian 

operasional akan meneruskan pemesanan ke bagian penjadwalan driver dan memberikan 

informasi terkait mengenai barang apa yang dibeli. Setelah driver mendapat jadwal 

pembelian dan pengantaran, driver akan absen dan mengabari bagian operasional dan 

melakukan tugasnya. Setelah dikirim ke pelanggan sesuai pesanan, apabila pembayaran 

menggunakan via transfer maka transaksi selesai. Apabila menggunakan metode cash on 

delivery atau COD, driver akan membuatkan nota untuk pelanggan dan uang pembayaran 

akan disimpan terlebih dahulu. Setiap minggunya driver melakukan re-imburse dengan 

bagian keuangan untuk proses pencatatan. 

 

 

Gambar 3.2.Flowchart Penjualan  

 

 

 

3.6.2 Flowchart Data Produk 
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MULAI

MENERIMA 
PEMESANAN ( 
YANG SUDAH 

MEMILIKI AKUN)

MEMPROSES DI 
DASHBOARD ADMIN

INVOICE

1

MELAKUKAN 
PEMBELIAN DAN 

PENGANTARAN OLEH 
DRIVER

1

MELAKUKAN 
PENGECEKAN 

DAN 
PENCATATAN

SELESAI

MEVERIFIKASI 
PEMBAYARAN

MEMPROSES INVOICE 
PEMESANAN

2

2

PENYETORAN 
UANG DENGAN 
BATAS WAKTU

Bagian operasional Bagian Keuangan

VIA 
TRANSFER

VIA COD

 

 

 

Dalam pengoperasiannya, harus kita sadari bahwa harga di pasar tradisional harga 

barang sangat fluktuatif dan tak terduga. Maka dari itu diperlukan survei yang termasuk 

dalam operasional sangat diperlukan. Dalam surveinya, diadakan rutin 2 minggu sekali ke 

pasar yang ingin di survei dan tak hanya rutinitas, survei sewaktu-waktu dapat dilakukan 

apabila ada kabar dari informasi dari driver mengenai perubahan harga yang ada di pasar. 

Petugas survei dalam melaksanakan tugasnya harus merekam kegiatan survei dan 

menyalakan google location agar dapat dipantau. Setelah survei, hasilnya akan diberikan 

ke bagian operasional agar dapat merubah dashboard penjualan. 
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 Gambar 3.3.Flowchart Data Produk  

 

 

MULAI

JADWAL RUTIN LAPORAN DARI DRIVER

MELAKUKAN SURVEI 
DENGAN SOP KANG SAYUR ( 
MENYALAKAN LOKASI DAN 

VIDEO REK

LAPORAN SURVEI

1

1

DIINPUT OLEH 
BAGIAN 

OPERASIONAL

SELESAI

Bagian survei Bagian operasional

 

 

 

 

3.6.3 Flowchart Keuangan/Akuntansi 

Setelah membahas mengenai flowchart penjualan dan data produk, selanjutnya 

yaitu  flowchart keuangan/akuntansi nya. Dalam flowchart ini akan dibahas mulai dari 

penjualan, retur pernjualan, sampai pembelian barang untuk perusahaan. Sebelum masuk 

lebih jauh dalam hal retur, perusahaan perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian terlebih 

dahulu. Flowchart dimulai dari invoice yang diberikan oleh bagian penjualan ke akuntansi 

agar dilakukan pencatatan yang nantinya uang dari driver akan disetor pada akhir bulan. 

Selanjutnya retur penjualan yang dimana harus diseutujui oleh pemilik terlebih dahulu. 
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Saat akhir bulan bagian ini membuat laporan laba rugi yang didalamnya ada jurnal umum, 

neraca saldo.  

Bagian Keuangan/Akuntansi

MULAI

MEMPROSES INVOICE 
YANG DIBERIKAN BAG 

PENJUALAN

1

MEMBERIKAN UANG 
KEPADA BAGIAN 

PENJUALAN UNTUK 
MELAKUKAN RETUR 

INVOICE RETUR

2

1

TAGIHAN 
PEMBELIAN 

PERLENGKAPAN/
PERALATAN

DISETUJUI/TIDAK
 OLEH PEMILIK

MEMBERIKAN UANG 
KEPADA BAGIAN 

PEMBELIAN 

2

MEREKAP DAN 
MELAKUKAN 

PEMBUATAN JU

MEMBUAT 
NERACA DAN 
LAPORAN L/R

MEMBERIKAN 
KEPADA 
PEMILIK 

PENYETORAN UANG 
DARI DRIVER DI AKHIR 

BULAN DAN 
PENGECEKAN

DISETUJUI/TIDAK 
OLEH PEMILIK LAPORAN L/R

 

 

Gambar 3.4.Flowchart Keuangan/Akuntansi  

 

 

 

 

 


