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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dan objek penelitian ini adalah toko beras Dadar, dan semua hal yang 

berhubungan dengan sistem pencatatan jual beli pada toko beras Dadar, hal ini 

termasuk dokumen dan catatan yang digunakan oleh toko beras ini 

Proses bisnis yang berlangsung pada transaksi jual beli di toko beras Dadar 

meliputi proses pembelian barang pada supplier, proses penjualan dari pembeli, 

pencatatan transaksi jual beli antara pembeli dan supplier, dan pembuatan jurnal 

dan laporan. Semua proses tersebut saat ini masih dilakukan secara manual, dan 

pencatatan ini dirasa kurang praktis dan masih ada beberapa kesalahan dilakukan. 

Dari permasalahan tersebut maka dirasa toko beras Dadar membutuhkan media 

pencatatan penjualan dan pembelian. 
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Gambar 3. 1 Proses Bisnis Pembelian Toko Beras Dadar 
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Gambar 3. 2 Proses Bisnis Penjualan Toko Beras Dadar 

3.2    Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, hal ini dikarenakan tujuan 

dari penelitian ini untuk mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih 

berguna. Penulis juga mengembangkan proses akuntansi yang sudah ada menjadi 

sistem informasi yang berbasis website, sehingga dapat mengatasi masalah yang 

dihadapi toko tersebut. 
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3.3    Metode Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Memperoleh dokumen internal toko beras yang berhubungan dengan 

penjualan dan pembelian, seperti catatan, laporan. 

2. Observasi 

Mengamati alur dokumen internal mulai dari pencatatan hingga penyimpanan 

secara langsung, sehingga nantinya akan mempermudah penulis dalam 

membentuk sistem informasi pencatatan keuangan. 

3. Wawancara 

Mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terkait pada toko tersebut, hasil 

dari wawancara ini akan dicatat seperlunya dan digunakan sebagai dasar 

pertimbangan penulis. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung pada pemilik dan pegawai di toko kaca beras Dadar. 

3.4    Alur Penelitian 

Flowchart yang akan digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

Gambar 3. 3 Alur Penelitian 
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3.5   Kerangka Pikiran 

Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah toko beras yang 

masih melakukan pencatatan secara manual. Sedangkan pencatatan yang 

dilakukan secara manual akan membuat kinerja pegawai menjadi tidak efektif dan 

kemungkinan untuk membuat kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, penanganan 

yang dapat dilakukan adalah menggunakan aplikasi berbasis website untuk 

membantu proses pencatatan di toko beras Dadar. Aplikasi ini akan dibuat dengan 

menggunakan PHP sehingga pengguna dapat menjalannyakan secara mudah. 

 

Gambar 3. 4 Kerangka Pikiran 

  


