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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Gambaran Perusahaan 

Elia Bakery adalah perusahaan yang bergerak pada bidang industri 

roti dan kue yang sudah berjalan sejak tahun 1999. Nama Elia Bakery sudah 

dipatenkan sejak tahun 2002. Sampai saat ini Elia Bakery mempunyai dua 

toko yang berada di Ruko Semarang Indah dan juga di dalam Mall Ciputra 

Semarang. Selain mempunyai dua toko, Elia Bakery juga mempunyai 

beberapa mobil keliling untuk memasarkan produknya. Elia Bakery 

mempunyai 16 orang karyawan. Omset yang didapat oleh Elia Bakery dari 

hasil menjual produknya adalah kurang lebih Rp 250.000.000 per bulannya. 

Struktur organisasi yang terdapat dalam Elia Bakery dapat dinilai sederhana, 

yaitu sebagai berikut:  

 

 

 

 

  

 

3.2. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap toko roti Elia 

Bakery. Elia Bakery ini adalah perusahaan yang bergerak pada bidang 

industri makanan yaitu roti dan kue. Elia Bakery mempunyai dua toko roti 

Owner 

Karyawan 

16 orang 
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yang terletak di Ruko Semarang Indah D14 / 23-23A dan yang satunya 

terletak dalam Mall Ciputra Semarang Lantai 2 di depan Toko Buku Gunung 

Agung. Kedua letak toko tersebut adalah tempat yang strategis dimana 

banyak orang yang melewati jalan didepan Ruko Semarang Indah dan 

banyak juga orang yang pergi ke Mall Ciputra. Alasan kami untuk 

menjadikan Elia Bakery menjadi obyek penelitian adalah karena Elia Bakery 

masih belum bisa menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan dari 

sistem yang digunakannya sehingga untuk menghasilkan laporan 

keuangannya diperlukan perhitungan manual dimana perhitungan tersebut 

bisa terjadi kesalahan (human error). 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua 

macam, yaitu: 

1. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang berisi kalimat verbal atau data non 

numerik. Data ini bisa didapatkan dari wawancara maupun observasi. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini contohnya adalah data 

prosedur produksi seperti pembelian bahan baku, prosedur penjualan dan 

prosedur pemasaran dan lain – lain. 

2. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang berisi angka atau data yang 

bersifat numerik dimana data ini dapat dihitung. Data kuantitatif yang 
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diperlukan dalam penelitian ini contohnya adalah harga pembelian bahan 

baku, harga penjualan, stok roti dan data transaksi lainnya yang terjadi 

dalam proses bisnis Elia Bakery. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang kita dapatkan langsung dari 

narasumber. Data primer dapat dihasilkan dari proses wawancara dengan 

narasumber, observasi, dan kuesioner yang dibagikan. Dalam penelitian 

ini, kami menggunakan metode wawancara, dimana dari wawancara 

yang dilakukan ini menghasilakan data – data seperti gambaran 

perusahaan, proses bisnis dan akuntansi yang ada dalam perusahaan.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung kita 

dapatkan dari narasumber, dimana data tersebut kita dapatkan melalui 

media internet. Selain media internet kami juga bisa memanfaatkan 

catatan maupun laporan perusahaan untuk mendapatkan data sekunder 

ini. Contoh data sekunder yang bisa didapatkan dari web Elia Bakery 

mengenai perusahaannya adalah letak tokonya, dan juga nomor 

teleponnya. 
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3.4. Metode Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, kami harus mencari data – data yang 

dibutuhkan yang berguna untuk melakukan penelitian tentang sistem 

informasi akuntansi agar menghasilkan sistem informasi akuntansi yang 

dapat diandalkan dan sesuai dengan harapan. Dengan dibutuhkannya data 

tersebut, maka pencarian data akan dilakukan dengan metode sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu cara yang dilakukan untuk 

memperoleh data – data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan 

bertanya jawab bersama narasumber dimana narasumber yang dimaksud 

adalah orang – orang yang ada dalam lingkungan bisnis Elia Bakery. 

Narasumber dalam penelitian ini merupakan owner Elia Bakery sendiri. 

Data – data yang diperoleh dari hasil wawancara ini contohnya seperti 

data gambaran perusahaan, data prosedur produksi, dan lain sebagainya. 

2. Observasi 

Metode observasi merupakan metode mengumpulkan data dengan 

cara mengamati langsung proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan 

yang digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini, metode observasi 

digunakan untuk mengamati proses akuntansi yang terjadi dalam 

perusahaan Elia Bakery yaitu mulai dari siklus produksi, siklus 

pembelian bahan baku, siklus penjualan, dan lainnya. 
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3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dimana kami mengumpulkan atau menyimpan 

dokumen fisik  maupun non fisik (file) untuk kemudian dijadikan 

sebagai data pendukung yang berguna dalam penelitian ini. Contoh data 

yang didokumentasikan dalam penelitian ini adalah pembelian bahan 

baku, catatan persediaan dan lainnya. 

 

3.5. Desain dan Teknik Analisis Data 

Desain dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan RAD (Rapid Application Development) dengan 

menggunakan alat bantu berupa software ERP bernama Odoo. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini mempunyai 3 fase yang melibatkan analis 

sistem dan pengguna sistem didalamnya. Ketiga fase tersebut adalah 

perencanaan syarat-syarat (requirement planning), workshop desain RAD 

(RAD design workshop), dan implementasi (implementation) (Kendall and 

Kendall 2011). Penjelasan tiap fase pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Requirement planning 

Dalam fase ini analis sistem dan pengguna sistem bertemu untuk 

menentukan apa tujuan utama sistem dan syarat informasi yang muncul 

akibat dari tujuan utama sistem tersebut. Fase ini memiliki tujuan untuk 
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dapat menyelesaikan masalah – masalah yang ada dalam perusahaan 

(Kendall and Kendall 2011).  

Pada fase ini, kami melakukan wawancara dengan tanya jawab 

bersama Owner Elia Bakery untuk menggali permasalahan yang 

mungkin terdapat dalam sistem informasi akuntansi yang ada dalam 

perusahaan Elia Bakery. Permasalahan yang terjadi dalam Elia Bakery 

adalah tidak ada batasan maksimal dan minimal dalam produksi, dan 

juga tidak bisa menghasilkan laporan keuangan sendiri. Setelah itu kami 

akan memastikan ulang dengan melakukan observasi terhadap kegiatan 

operasional Elia Bakery untuk memastikan kesalahan yang terjadi. 

Dengan masalah yang sudah ditemukan tadi, kami sebagai analis sistem 

dan owner sebagai pengguna sistem akan saling mendiskusikan dan 

menyetujui pilihan penyelesaian masalah yang akan digunakan untuk 

memperbaiki sistem informasi akuntansi pada perusahaan Elia Bakery. 

2. RAD design workshop 

Fase ini adalah fase dimana analis sistem dan pemrogram 

membangun dengan merancang dan memperbaiki, sehingga disebut 

workshop. Kemudian prototipe pengembangan sistem akan ditunjukan 

dan direspon oleh pengguna dan diperbaiki sesuai respon pengguna.  

Pada fase ini, kami sebagai analis sistem dan pembangun sistem 

membangun sistem informasi akuntansi dengan menggunakan alat bantu 

Odoo dan kemudian mengenalkan prototipe kepada pengguna sistem. 

Prototipe ini merupakan sebuah sistem yang dihasilkan dari kebutuhan 
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dan masalah yang ada dalam Elia Bakery untuk memudahkan Elia 

Bakery menjalankan bisnisnya. Setelah itu pengguna sistem yaitu Elia 

Bakery akan merespon prototipe tersebut dan kami sebagai analis sistem 

sekaligus pembangun sistem (sistem builder) menyelesaikan masalah 

sistem informasi akuntansi yang ada dalam perusahaan Elia Bakery. 

 

3. Implementation  

Pada fase ini, analis sistem bekerja sama dengan pengguna untuk 

mencoba sistem yang sudah diperbaiki berdasarkan kebutuhan dan untuk 

menyelesaikan masalah yang ada dalam Elia Bakery untuk disetujui dan 

kemudian diperkenalkan kepada perusahaan. Setelah pengguna sistem 

menyetujui sistem yang sudah dibangun dan diperbaiki ulang, sistem 

tersebut kemudian di uji coba dan dikenalkan kepada perusahaan Elia 

Bakery. 

  


