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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. OBJEK PENELITIAN 

Objek dari pengujian merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak pada bidang 

produksi tas bernama CV.Bintang Timur Bersinar dengan pemilik yang bernama Yusuf 

Fendy Novian Hutomo. Kegiatan operasionalnya berada pada wilayah jalan Bukit 

Manyaran Permai Blok P no 2, kota Semarang.  

3.2. JENIS & SUMBER DATA 

A. Jenis Data  

a. Data Kualitatif 

Data kualitatif dapat diartikan sebagai data dari informasi yang bentuknya 

kalimat dan tidak berbentuk angka 

Data kualitatif yang dipergunakan peneliti untuk penelitian kali ini adalah jalan 

cerita akuntansi, jalan cerita penjualan barang, jalan cerita pencatatan piutang 

usaha pada CV.Bintang Timur Bersinar Semarang. Data kualitatif pada 

penelitian kali ini didapatkan dari hasil tanya jawab dan eksplorasi terhadap 

sumber informasi yang dilaksanakan dengan pemiliki CV.Bintang Timur 

Bersinar Semarang mengenai sistem dan kinerja usaha pada CV tersebut. 

b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diartikan sebagai data yang berisikan informasi mengenai 

perusahaan berupa bilangan. Pada pengujian kali ini peneliti menggunakan data 

dari CV.Bintang Timur Bersinar Semarang berupa data penjualan perusahaan, 

laporan biaya produksi, dan laporan pembelian. 

B. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Data primer dapat diartikan sebagai data yang ditermukan dan diperlukan oleh 

penguji dalam menjalankan pengujian ini secara langsung dan peneliti 

mendapatkan data dari sumber pertama 

Data Primer yang dipergunakan oleh peneliti pada pengujian kali ini adalah 

data yang berdasar langsung dari objek pengujian (Pemilik dari CV.Bintang 

Timur Bersinar). Data-data tersebut berupa hasil tanya jawab dengan pemilik 

dan hasil observasi langsung ke CV.Bintang Timur Bersinar 

b. Data Sekunder 



26 

 

Data sekunder dapat diartikan sebagai data yang berasal dengan cara tidak 

langsung dan diperlukan oleh penguji untuk menunjang penelitian 

Data Sekunder yang dipakai oleh penguji pada pengujian kali ini adalah tulisan 

yang berkaitan dengan kejadian yang akan diuji. Data tersebut berupa nota 

penjualan dan buku khusus  

3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Metode wawancara merupakan metode yang dilakukan oleh peneliti dimaan 

peneliti akan memberikan pertanyaan secara lisan dan dijawab oleh narasumber 

secara langsung dan tatap muka untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. 

Metode pengumpulan data wawancara digunakan oleh peneliti dimana hal ini 

dilakukan dengan pemilik CV.Bintang Timur Bersinar Semarang yaitu Yusuf  

Fendy Novian Hutomo dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan 

maupun tertulis mengenai proses operasi bisnis, proses sistem akuntansi, proses 

pencatatan piutang, proses pencatatan transaksi penjualan dan berbagai 

permasalahan yang timbul saat menjalani bisnis pada CV.Bintang Timur Bersinar 

Semarang. 

2. Observasi 

Metode observasi merupakan data yang dikumpulkan secara langsung terhadap 

objek data dan menulis permasalahan yang ada. 

Metode penyatuan data secara observasi dipergunakan oleh peneliti pada penelitian 

kali ini dimana peneliti mendatangi dan melakukan observasi pada CV.Bintang 

Timur Bersinar Semarang untuk mengamati setiap proses kerja yang dilakukan 

oleh perusahaan seperti proses operasi bisnis, proses pencatatan transaksi, proses 

pencatatan piutang yang nantinya akan dipergunakan oleh peneliti sebagai 

pedoman untuk menangani masalah yang ada pada CV.Bintang Timur Bersinar 

Semarang 

3. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data secara dokumentasi dipergunakan oleh peneliti untuk 

penelitian kali ini dimana peneliti mendokumentasi terhadap bukti-bukti nota 

penjualan dalam bentuk foto. 
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3.4. TEKNIK ANALISIS DATA 

A. Prosedur Penelitian 

Pada Teknik analisis terdapat empat tahapan yaitu: 

a. Identifikasi Masalah (Prelimiary Analysis) 

Pada tahap awal ini akan digunakan untuk menjawab semua pertanyaan yang 

timbul karena permasalahan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Peneliti 

melalukan observasi untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan 

permasalahan pada perusahaan yaitu pada kegiatan bisnis CV.Bintang Timur 

Bersinar Semarang sehingga peneliti akan memiliki gambaran secara 

menyeluruh mengenai perusahaan 

b. Analisis Masalah (Problem Analysis) 

Setelah dilakukannya tahap awal yaitu mengetahui permasalah yang ada pada 

perusahaan kemudian langkah selanjutnya adalah dengan mengetahui lebih 

dalam mengenai permasalah pada perusahaan tersebut dan  peneliti harus 

mengetahui permasalahan yang akan timbul serta peneliti dapat mencari cara 

untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. 

c. Analisis Kebutuhan Sistem (Requirement Analysis) 

Pada tahap ini maka harus dianalisis kebutuhan sistem bagaimana yang 

diperlukan oleh perusahaan guna mengembangkan SIA baru yang lebih baik dan 

berguna bagi CV.Bintang Timur Bersinar Semarang dengan melihat dan 

mengidentifikasi input, proses, serta output 

d. Desain (Design) 

i. Desain Data 

Pada tahapan ini dimana peneliti harus menciptakan dan menyusun 

pengarsipan data pada program sistem informasi akuntansi sehingga 

peletakan dan penyambung antara database dapat terorganisasi dengan rapi 

dan baik sehingga data tersebut dapat dengan dimudahkan untuk ditemukan 

oleh pengguna. Pada tahap ini dilakukan pembuatan Entity Relationship 

Diagram (ERD) 

ii. Desain Proses 

Pada tahapan ini menjabarkan dan menjelaskan berbagai proses pengelolaan 

data dari proses input data, proses penyimpanan data yang dapat berupa 

database, hingga yang terakhir adalah hasil berupaa output dimana hasil 
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laporan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Pada tahap ini 

dilakukan Data Flow Diagram (DFD) 

iii. Desain Interface 

Pada tahapan ini peneliti akan mendesain bentuk input data hingga bentuk 

output yang akan berasal dari SIA  

B. Alat Analisis 

Metode analisis yang akan digunakan peneliti pada pengujian kali ini adalah 

analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang berdasarkan atas 

hasil temuan yang tidak diperoleh berdasarkan prosedur statistik atau hitungan-

hitungan. Analisis yang dilakukan peneliti adalah dengan menguji prosedur 

pencatatan transaksi penjualan, prosedur pembelian, kegiatan bisnis perusahaan. 

3.5. PROFIL OBJEK PENELITIAN 

3.5.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Pada penelitian kali ini peneliti meneliti CV.Bintang Timur Bersinar 

Semarang yang berlokasi di jalan Bukit Manyaran Permai blok P no 2 

Semarang. Pemilik dari perusahaan ini adalah Yusuf Fendy Novian Hutomo 

yang masih berumur cukup muda yaitu 27 tahun. Perusahaan ini sudah berdiri 

sejak tahun 2018 dan diberi nama CV.Bintang Timur Bersinar. Dalam usaha 

yang dijalankan oleh pemilik perusahaan dijalankan sendiri namun dibantu 

dengan tiga tukang penjahit yang membantu dalam proses produksi dari 

CV.Bintang Timur Bersinar. Sebagian pekerjaan dikerjakan oleh seorang diri 

dari mulai pembelian bahan-bahan untuk produksi, menghadapi konsumen yang 

memberikan order, serta dalam hal pengiriman orderan kepada konsumen. 

Pemilik perusahaan memberikan job desk kepada para tukang penjahit dimana 

satu penjahit memotong kain menjadi beberapa bagian, satu penjahit menyablon 

kain tersebut, dan satu penjahit ada yang menjahit pada bagian-bagian tertentu 

sesuai dengan kemampuan masing-masing penjahit. Pemilik memiliki peran 

dalam perusahaan yaitu memegang administrasi keuangan perusahaan dan 

pencatatan apabila terjadi transaksi. Selain itu, pemilik juga melakukan 

pemasaran produk sendiri dengan melakukan berbagai promosi pada media 

sosial dan beberapa E-commerce untuk membuat produknya dikenal oleh 

banyak orang. Segmen pemasaran sudah mencapai wilayah pulau jawa 

dikarenakan banyak pelanggan / konsumen mengetahui CV berasal dari website 

dan kemudian menghubungi perusahaan untuk memesan. Pelanggan dari 
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perusahaan biasanya dinas-dinas, sabhara, dan beberapa perusahaan lainnya 

yang berada disekitar pulau jawa.  

Pada CV.Bintang Timur Bersinar Semarang tata Kelola manajemennya 

masih menggunakan cara yang manual dan sederhana. Dimana bukti adanya 

transaksi dengan konsumen tersebut berupa nota penjualan akan disimpan oleh 

pemilik perusahaan, setelah itu akan dimasukan pada buku khusus perusahaan. 

Pada saat pengelolaan data tersebut berasal dari bukti nota penjualan yang 

dimiliki perusahaan yang kemudian akan direkap secara manual, sehingga pada 

hal ini terlihat sangat kurang maksimal pada pencatatannya dan pelaporannya. 

Pemilik perusahaan merasa kesulitan dan kewalahan apalagi ketika adanya nota 

penjualan yang hilang maupun salah catat. Akibatnya kegiatan operasional 

perusahaan mengalami kesulitan dan terhambat karena nota penjualan  salah 

catat maupun hilang. Dengan proses yang manual tersebut akan memakan 

waktu yang lama apalagi jika bukti nota penjualan tersebut hilang atau adanya 

kesalahan dalam pencatatan. Maka dari itu karena kebutuhan akan sistem 

informasi akuntansi sangat diperlukan sehingga perusahaan harus menerapkan 

sistem informasi akuntansi agar perusahaan dapat menjadi lebih efektif dan  

efisien untuk menyediakan informasi yang tepat,akurat dan jelas yang akan 

beguna bagi pemilik perusahaan. 

3.5.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Pada perusahaan seharusnya terdapat struktur organisasi karena dengan 

adanya hal tersebut akan membuat perusahaan memiliki struktur yang jelas 

dalam perusahaan dengan pembagian job desk yang jelas maka kinerja dari 

perusahaan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Pada CV.Bintang Timur 

Bersinar Semarang memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik CV.Bintang Timur Bersinar Semarang 

Bagian 
Pemotongan 

kain 

Bagian 

Penyablonan 

Kain  

Bagian Penjahit 

dan Pengemasan  

Gambar 5 Struktur Organisasi Perusahaan 
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3.5.3. Job Desk  

1. Pemilik CV.Bintang Timur Bersinar Semarang  

a. Pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab dalam hal pengelolaan 

proses kegiatan operasional perusahaan agar dapat terjadwal dan 

terstruktur dengan baik 

b. Pemilik melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi pada 

faktur penjualan dan mencatat pada buku khusus perusahaan 

c. Pemilik memegang dan mengelola segala keuangan yang ada pada 

perusahaan seperti arus kas masuk dan keluar 

d. Pemilik memiliki tanggung jawab untuk menagih piutang perusahaan 

agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dengan lancar 

2. Bagian Pemotongan Kain 

a. Bagian ini memiliki tugas untuk memotong kain menjadi beberapa 

bagian sesuai dengan bentuk tas yang diinginkan berhubungan dengan 

ukuran bentuk tas 

b. Bertanggung jawab pada bagian proses pemotongan kain  

3. Bagian Penyablonan Kain 

a. Bagian ini menyiapkan warna atau bahan baku dari sablon yang akan 

diperlukan pada proses ini 

b. Bagian ini bertanggung jawab pada proses penyablonan kain 

c. Bagian ini bertanggung jawab dalam proses pemasangan bentuk sablon 

yang diinginkan pada lempengan kayu sablon yang akan diproses pada 

penyablonan kain 

4. Bagian Penjahit dan Pengemasan 

a. Pada bagian ini penjahit memiliki tugas dalam menjahit potongan kain 

yang sudah disablon agar berbentuk tas sesuai dengan yang diinginkan 

b. Tukang jahit bertanggung jawab dalam proses penjahitan 

c. Tukang pengemasan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

pengemasan tas setelah tas dijahit 
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3.5.4. Proses Bisnis CV.Bintang Timur Bersinar  

a. Penjualan Satuan / Tunai 

 

Mulai

Konsumen 

melihat-lihat 

produk di toko

Tidak membeli

Membeli

Karyawan akan 

membuatkan nota 

penjualan

Nota 

Penjualan

Bagian Gudang

Nota 

Penjualan

Mempersiapkan 

Barang yang 

dibeli oleh 

konsumen

Bagian Order 

Penjualan

1

3

1
2

2

4

Nota 

Penjualan

2

4

Bagian Penerimaan 

Kas

1

Nota 

Penjualan

2

Karyawan akan 

menerima uang 

tunai dari 

pembeli

Pengoperasian 

register kas

Nota 

Penjualan

2

3

N

5

Nota 

Penjualan

2

Karyawan 

menyetorkan 

uang kepada 

pemilik 

Nota 

Penjualan

2

 

 



32 

 

Bagian Pengambilan 

Barang

4

Nota 

Penjualan

2

Konsumen

Nota 

Penjualan

1

Membandingkan 

antara kedua nota

Jika sudah cocok 

dengan barang yang 

dari gudang dengan 

nota maka barang akan 

diberikan kepada 

konsumen

Nota 

Penjualan

1 2

5

Bagian Penerimaan 

Barang

Produk diberikan 

kepada bagian 

penjualan retail

Karyawan menata stok produk 

pada toko agar lebih rapi dan 

tertata serta memajang produk 

pada display agar konsumen dapat 

melihat-lihat model produknya

 

Gambar 6 Proses Penjualan Satuan / Tunai 

 

 Pada proses bisnis penjualan tunai/satuan ini, konsumen akan datang langsung ke toko 

dan konsumen akan melihat-lihat produk yang sudah ditampilkan ditoko. Jika konsumen 

menyukai produk yang ada ditoko dan harga yang tercantum sesuai dengan keinginan 

konsumen maka konsumen setuju untuk membeli produk. Maka karyawan akan membuatkan 

nota penjualan 2 rangkap dimana rangkap pertama akan diberikan kepada bagian pengambilan 

barang dan rangkap kedua akan diberikan kepada bagian penerimaan kas. Bagian penerimaan 

kas maka konsumen akan membayar produk sesuai harga yang tertera dengan tunai maupun 

debit dan nantinya nota penjualan rangkap kedua akan diberikan kepada bagian Gudang untuk 

menyiapkan barang yang akan dibeli konsumen lalu nota akan diberikan kepada bagian 

pengambilan barang lalu barang diberikan kepada konsumen. Selanjutnya nota terakhir 

disimpan oleh bagian penerimaan kas. 

 

 

 



33 

 

b. Penjualan Kredit 
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Pembicaraan mengenai 

bentuk, desain, warna, 

dan tanggal selesainya 
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pemilik dan konsumen 
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2
5

N

2

Nota 

Penjualan

Bagian Penerimaan 

Kas

2

Menerima Kas sebesar 

50%  dari konsumen 

jika tunai

Menerima bukti transfer 

dari konsumen

Nota 

Penjualan2

2

6

Nota 

Penjualan

2
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Bagian Pengiriman

Nota 

Penjualan

2 Nota 

Penjualan

1

Membandingkan antara 

kedua nota

Mengirimkan barang 

dengan kendaraan 

pribadi/Perusahaan 
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Menyerahkan barang 

kepada konsumen

Nota 

Penjualan

2 Nota 

Penjualan

1

Konsumen6

Bagian Penerimaan  

Barang

Bagian produksi akan 

memberikan barang 

yang sudah diproduksi 

sesuai dengan pesanan 

konsumen

Bagian penerimaan 

barang akan 

mencocokan antara nota 

penjualan dengan 

barang yang diterima

4

Nota 

Penjualan

2

Nota 

Penjualan

2

5

5

 

Gambar 7 Proses Penjualan Kredit 

 

Pada proses bisnis penjualan kredit, konsumen akan bertemu dengan pembeli 

CV.Bintang Timur Bersinar untuk membicarakan mengenai bentuk, desain, warna, dan tanggal 

selesainya produk tersebut serta harga yang cocok antara pemilik dan konsumen. Setelah 

mencapai titik setuju antara konsumen dan pemilik maka karyawan akan membuatkan nota 

penjualan 2 rangkap dimana rangkap pertama akan diberikan kepada bagian pengiriman dan 

rangkap kedua akan diberikan kepada bagian kredit untuk memberikan otorisasi kredit. 

Kemudian konsumen akan memberikan DP sebesar 50% yang akan diterima oleh bagian 

penerimaan kas. Bagian penerimaan kas akan memberikan nota penjualan kepada bagian 

produk agar membuatkan produksi sesuai pesanan kemudian barang diterima oleh bagian 

penerimaan barang lalu barang dikirim kepada konsumen dan konsumen melunasi sisa 

keuangannya. 
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c. Proses Produksi 

Bagian Produksi ( Job 

Order Costing)

Nota 

Penjualan

2

Karyawan mengambil 

bahan yang diperlukan 

sesuai dengan pesanan 

konsumen 

Pemilik CV.Bintang 

Timur Bersinar Semarang 

menjelaskan mengenai 

bentuk tas yang akan 

diproduksi kepada tukang 

jahit

Tukang jahit 

melakukan 

tugasnya sesuai 

dengan job 

desknya 

Produk sudah 

jadi semua sesuai 

dengan keinginan 

konsumen dan 

produk dikemas

Nota 

Penjualan

2

3

4

Bagian Produksi ( 

Process Costing)

Karyawan memproduksi 

produk sesuai dengan 

keinginan pemilik untuk 

memenuhi stok 

persediaan

Tukang jahit 

melakukan 

tugasnya sesuai 

dengan job 

desknya 

Produk  sudah 

jadi semua sesuai 

dengan keinginan 

pemilik dan 

produk dikemas

Produk diberikan 

kepada bagian 

penjualan retail

 

Gambar 8 Proses Produksi 

 

 Pada proses bisnis produksi, Job Order Costing maka karyawan akan menerima nota 

penjualan rangkap kedua oleh bagian penerimaan kas penjualan kredit kemudian karyawan 

mengambil bahan yang diperlukan untuk membuat produk. Pemilik akan menjelaskan 

mengenai bagaimana bentuk,warna, bahan apa yang diminta oleh konsumen. Tukang jahit akan 

mengerjakan tugasnya sesuai Job Desknya kemudian produk sudah jadi dan diberikan kepada 

bagian penerimaan barang penjualan kredit beserta nota penjualan rangkap keduanya. 
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Process Costing maka karyawan memproduksi produk sesuai dengan keinginan dari pemilik 

untuk memenuhi kebutuhan stok persediaan toko. . Tukang jahit akan mengerjakan tugasnya 

sesuai Job Desknya kemudian produk sudah jadi sesuai dengan keinginan pemilik lalu produk 

diberikan kepada penjualan retail. 

 

d. Proses Pembelian 

 

Bagian Pembelian 
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Bagian Pembelian 

Dari Supplier

Nota 
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Nota 
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1

2

Nota 

Penjualan

Surat 

Pengantar

Memeriksa barang 
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Nota 

Penjualan
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Bagian Pengeluaran 

Kas

1

Nota 

Penjualan

Memeriksa nota 

penjualan

Melunasi nota 

kepada Supplier

Nota 

Penjualan

2

T
3

3

Nota 

Penjualan

T

 

Gambar 9 Proses Pembelian 

 Pada proses bisnis pembelian, bagian pembelian akan membeli bahan pada Supplier 

kemudian Supplier akan memberikan nota penjualan dan nota tersebut akan diberikan kepada 

bagian pengeluaran kas untuk melunasi nota tersebut. Nota tersebut sementara akan diberikan 

kepada bagian penerimaan barang dan bagian penerimaan barang akan mencocokan antara nota 

dengan surat pengantar jika sudah cocok maka nota penjualan akan diberikan kepada bagian 

pengeluaran kas untuk disimpan berdasarkan tanggal. Surat pengantar akan disimpan 

berdasarkan urutan tanggal. 
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e. Proses Penggajian  

Bagian Pencatat 

Produktivitas

Mulai

Mencatat berapa banyak 

jumlah produk yang 

dikerjakan oleh karyawan 

dan menanyakan ongkos 

jahit per produknya berapa

Bagian Pengeluaran 

Kas

Kartu 

Produktivitas

1

1

Kartu 

Produktivitas

Memasukkan uang 

kedalam amplop gaji 

dan upah

Membayarkan gaji 

dan upah pada 

karyawan

Kartu 

Produktivitas

T

 

Gambar 10 Proses Penggajian 

 

Pada proses bisnis penggajian, bagian pencatat produktivitas akan mencatat jumlah 

produk yang dikerjakan oleh tukang jahit dan menanyakan ongkos jahir per produk ke 

tukang jahit. Kemudian kartu produktivitas tersebut akan diberikan kepada bagian 

pengeluaran kas untuk menggaji tukang jahit dengan memasukkan uang kedalam amlop 

dan diberikan kepada tukang jahit. Kartu produktivitas akan disimpan berdasarkan urutan 

tanggal. 
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