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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. METODE PENELITIAN 

Pada dasarnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan atau menguji suatu pengetahuan. Menemukan dapat 

diartikan sebagai usaha untuk mendapat sesuatu untuk mengisi kekosongan 

atau kekurangan. Metodologi penelitian merupakan tahap-tahap yang dilalui 

peneliti mulai dari perumusan masalah sampai dengan kesimpulan yang 

membentuk sebuat alat yang sistematis. Metodologi agar hasil yang dicapai 

tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pengumpulan data merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi di 

dalam melakukan penelitian. Dalam usaha untuk mendapatkan data yang 

valid dan sesuai dengan yang diinginkan, maka penulis menggunakan 

beberapa metode pengumpulan data yang meliputi: 

 

3.1.1. Metode Pengumpulan Data Primer 

Agar dalam penelitian nantinya dapat diperoleh data-data yang 

memiliki relevansi pada kasus yang dibahas penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data. Teknik-teknik tersebut 

diantaranya: 

a. Metode Observasi 

Penulis mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan 

secara sistematika terhadap suatu kegiatan yang sedang 
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berlangsung, yang diamati dalam hal ini adalah sistem penjualan 

pada Toko WIJAYA Sukoharjo. Hal-hal yang diamati penulis 

antara lain: 

- Melakukan pengamatan secara langsung dalam proses-

proses yang terjadi dalam sistem penjualan pada Toko 

WIJAYA Sukoharjo. 

- Melakukan pengamatan tentang jumlah perangkat komputer 

yang ada pada Toko WIJAYA Sukoharjo. 

b. Metode Wawancara 

Metode ini cara pengumpulan data melalui wawancara langsung 

atau tanya jawab dengan pihak yang berhubungan dengan 

Penjualan. Data yang penulis peroleh adalah Prosedur 

Pembelian, Prosedur Penjualan, Prosedur Retur Pembelian, 

Prosedur Retur Penjualan, Struktur Organisasi serta Sejarah 

Singkat Toko WIJAYA Sukoharjo. 

c. Metode Pustaka 

Suatu metode pengumpulan data dengan jalan penulis membaca 

buku dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. Penulis mencari buku tentang sistem 

penjualan yang sesuai dengan yang diterapakan pada Toko 

WIJAYA Sukoharjo. 

d. Metode Perancangan Perangkat Lunak 

 Analisa sistem yang berjalan pada Toko WIJAYA 

Sukoharjo yaitu operasional penjualan masih dilakukan 



18 

 

secara manual artinya dalam proses pengolaha data masih 

memakan waktu yang lama serta dalam pembuatan laporan-

laporan masih dibuat dengan tulisan tangan. Kegiatan 

manual yang selama ini dilakukan, dirasa memiliki banyak 

kelemahan, maka dari itu perlu mengadakan perubahan 

sistem operasional dengan menggunakan komputerisasi 

pada sistem penjualan secara multiuser sehingga dapat 

diakses oleh bagian gudang, kasir, administrasi dan 

pimpinan. 

 Desain Sistem bertujuan untuk memberikan gambaran 

umum kepada user tentang system yang baru yang akan 

dikembangkan. Aplikasi komputerisasi penjualan secara 

multiuser padat Toko WIJAYA Sukoharjo dimulai dengan 

mengolah data-data yang dimasukkan oleh bagian 

administrasi, sedangkan untuk pengolahan data transaksi 

penjualan dilakukan oleh kasir. 

 Desain database merupakan suatu komponen yang 

terpenting dalam penyusunan aplikasi komputer. Tabel-

tabel database yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi 

penjualan pada Toko WIJAYA Sukoharjo antara lain: data 

buku, data supplier, dan data customer. 

 Implementasi Sistem yang sudah siap akan dilakukan pada 

tahap ini, dengan kriteria program mudah dalam 

penggunaan dan program dapat dengan mudah dipahami 
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oleh bagian gudang, kasir, administrasi dan pimpinan. Pada 

tahap ini perlu dijelaskan mengenai pemakaian program 

pada bagian gudang, kasir, administrasi dan pimpinan. 

 

3.1.2. Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Data yang penulis peroleh secara tidak langsung atau melalui 

perantara serta sumber-sumber literatur lainnya sebagai dasar teori 

penulisan laporan. Misalnya dari catatan, laporan-laporan tertulis 

serta buku yang berkaitan dengan sistem penjualan yang sesuai 

dengan sistem yang diterapkan pada Toko WIJAYA Sukoharjo. 


