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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 
 

3.1 METODE PENELITIAN 
 

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk menentukan, menemukan, 

mengembangkan, mengkaji suatu pengetahuan. Menemukan dapat 

diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan sesuatu, dalam usaha untuk 

mengisi kekosongan/kekurangan. Metode penelitian merupakan tahapan – 

tahapan yang dilalui peneliti mulai dari perumusan masalah sampai dengan 

kesimpulan 

Untuk menyusun suatu penelitian dibutuhkan data yang berkaitan   

dengan pokok-pokok permasalahannya, sehingga sasaran penelitian dapat 

tercapai lebih baik dan akurat. Data yang akan diperoleh harus memiliki 

kebenaran, aktual  dan  akurat  sehingga  dapat  dipertanggung  jawabkan. 

Untuk mendukung penelitian dibutuhkan data yang diperoleh dari 

sumbernya. Adapun data yang dibutuhkan berasal dari : 

a.   Lokasi Penelitian 

CV. Husada Manjur  berada di Wonogiri  tepatnya di Jl. 

Letjen Soeprapto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri 

  b. Sumber Data 

Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder, 

data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

obyeknya, dalam hal ini adalah para karyawan,  

Staf dan Pimpinan CV. Husada Manjur dan bukti-bukti 

transaksi yang dimiliki. Sedangkan data sekunder adalah data 
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yang diperoleh dari catatan-catatan, laporan-laporan dan buku-

buku bacaan lain yang berkaitan dengan makalah yang diteliti. 

c. Metode Pengambilan Data 

1.  Adapun  metode  pengambilan  datanya  adalah : 

a.  Metode Observasi 

Metode ini diterapkan dengan mendatangi obyek 

secara langsung.  Dalam metode observasi bertujuan untuk 

mendapatkan data yang benar dengan pengamatan secara 

langsung. 

b. Metode wawancara (Interview) 

Metode tersebut ini merupakan pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara wawancara. Usaha ini untuk 

mengumpulkan data-data dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian secara 

lisan,untuk dijawab secara lisan pula. Cara ini dimaksudkan 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan pelengkap guna 

kelancaran kegiatan penelitian pada bidang yang akan 

diteliti. 

c. Metode studi pustaka 

Yaitu dengan langkah mencari referensi atau teori 

yang diperlukan melalui buku-buku acuan/referensi yang 

ada kaitannya dengan obyek yang diteliti. 
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2. Sumber data yang digunakan. 

Usaha untuk mendapatkan data dan keterangan lain dalam 

penyusunan makalah ini adalah dengan, Data-data sumber yang 

diperoleh dari: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari obyeknya, dalam hal ini adalah karyawan CV. Husada 

Manjur dan bukti-bukti transaksi dimiliki perusahaan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan-

catatan, laporan-laporan dan buku-buku bacaan lain yang 

berkaitan dengan makalah yang diteliti. 

3. Permodelan Sistem 

a. Analisa  Sistem  yang  sedang berjalan 

Menganalisa Sistem yang sedang berjalan adalah dengan 

mengidentifikasi masalah - masalah yang ada di Sistem 

Persediaan Barang Jadi pada CV. Husada Manjur secara 

manual: 

i. Keterlambatan penyampaian berkas untuk laporan 

pada pesediaan barang jadi ditiap bulannya 

dikarenakan karyawan juga mengalami keterlambatan 

pada saat melakukan   pencatatan  data  persediaan 

barang. 
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ii. Data tidak lengkap karena keterbatasan sumber daya 

manusia dan fasilitas mendukung kegiatan pencatatan 

persediaan pada CV. Husada Manjur. 

iii. Boros dalam penggunaan kertas dan alat tulis yang 

dikarenakan pencatatan transaksi yang berulang-

ulang. 

b. Analisa Sistem yang diusulkan 

Untuk menghindari laporan yang terlambat, data yang tidak 

lengkap dan adanya pemborosan fasilitas maka penulis 

mengusulkan Sistem komputerisasi Persediaan barang Jadi 

pada CV. HUSADA MANJUR Secara Multiuser 

menggunakan program aplikasi Database MYSQL dan juga 

bahasa pemrograman yang digunakan adalah Microsoft 

Visual Basic 6.0. Dengan begini dimasa yang akan datang 

jika akan dilakukan transaksi persediaan barang maka 

penggunaan database MYSQL ini adalah yang paling tepat, 

karena struktur atau listing program dapat disesuaikan 

dengan bahasa HTML. 

c. Metode perancangan 

i Bagan Alir Dokumen 

Petugas bagian pembelian barang melakuakan 

pemesanan kepada perusahaan Supplier barang 

kemudian dari supplier melakukan pengiriman barang 

ke gudang setelah itu bagian gudang mencocokan 
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barang  apakah sudah sesuai pesanan atau belum, 

bagian penjualan melakukan pegiriman barang ke toko - 

– toko sesuai pesanan dan mencatat besaran transaksi 

penjulan sekaligus menerima uang pembayaran dari 

pelanggan selanjutnya bukti penjualan diserahkan ke 

bagian administrasi gudang untuk dilakukan proses 

penginputan, setelah  diketahui data –data penjulan dan 

persediaan barang, kemudian bagian administrasi 

gudang melaporkan hasil penjualan dan persediaan 

barang  ke pemilik perusahaan maka pemilik 

perusahaan akan mencocokkan data-data persediaan 

barang ke supplier untuk memerintahkan bagian 

pembelian melakukan pembayaran barang yang telah 

terjual dan melakukan pemesanan barang. 

ii Diagram Alir Data 

• Kesatuan luar yang berkaitan dengan Model Sistem 

komputerisasi Persediaan barang jadi di CV. 

Husada Manjur : 

 Pemilik Perusahaan 

 Bagian  Pembelian 

 Bagian Penjualan/ pemasaran 

 Bagian Administrasi Gudang 

 Supplier Barang 
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• Proses yang digunakan dalam Sistem Persediaan 

barang jadi  pada CV. HUSADA MANJUR: 

 Pencatatan Data barang 

 Pencatatan Data Konsumen 

 Pencatatan Data Supplier 

 Transaksi barang masuk / Penjualan barang 

 Transaksi barang keluar / Pembelian barang 

 Transaksi Retur barang 

 Laporan Data barang 

 Laporan Data Konsumen 

 Laporan Data Supplier 

 Laporan barang masuk 

 Laporan barang keluar 

 Laporan Retur barang 

 Laporan Persediaan  barang 

• Database yang digunakan dalam Sistem penjualan 

tiket  pada CV. Husada Manjur:  

 Barang.mdf 

 Konsumen.mdf 

 Supplier.mdf 

 Login.mdf 

iii Desain Input 

• Login Sistem dan Password 

• Memasukkan Transaksi Pembelian barang 
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• Memasukkan Transaksi Penjulan barang 

• Memasukkan Transaksi Retur barang 

iv Desain Output 

• Laporan Data barang 

• Laporan Data Konsumen 

• Laporan Suppler 

• Laporan barang masuk 

• Laporan barang keluar 

• Laporan retur barang 

• Laporan  persediaan Barang 

d. Analisis Data  

Analisis Data yaitu melakukan analisa dan pengamatan data 

agar data yang diperoleh dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dan pengolahan data bisa dilakukan dengan tingkat 

kebutuhan dalam pembangunan sistem. Bisa dilakukan dengan 

mengamati data – data secara langsung. 

e. Analisis Sistem yang Berjalan 

 Mengamati kondisi dan keadaan – keadaan  yang berjalan 

atau berlaku di CV. Husada Manjur mengenai model sistem yang 

saat ini berjalan dan mempelajari dengan detail sistem – sistem 

yang saat ini digunakan sehingga bisa digunakan sebagai dasar 

untuk perancangan sistem yang akan dibangun sebagai pengganti 

sistem yang sebelumnya ada. 

 



 26 

f. Analisis Kebutuhan sistem 

 Melakukan analisis terhadap sistem yang berada di CV. 

Husada Manjur. Kemudian mengamati kekurangan – kekurangan 

yang ada sehingga dapat dihasilkan formulasi sistem yang akan 

dibangun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu 

komputerisasi sistem persediaan barang jadi pada CV. Husada 

Manjur secara Multiuser. 

g. Perancangan Interface 

 Pada tahap perancangan ini, aplikasi dibuat dengan form – 

form yang dapat dipahami dan digunakan oleh user. Dan desain 

dari interface atau antar muka yang dibangun disesuaikan dengan 

perancangan sistem yang telah direncanakan sehingga aplikasi 

yang dibangun benar – benar sesuai dengan  kebutuhan. 

h. Perancangan Program dan Implementasi  

 Perancangan program dan implementasi harus mengacu 

pada diagram alir data dan program dibuat sesuai dengan 

kebutuhan sistem yang ada sehingga mudah digunakan oleh user 

dan mempunyai manfaat serta efektifitas yang optimal. Dan 

dalam implementasinya program ini dibuat agar lebih familiar 

dengan penggunanya, sehingga aplikasi ini bisa dijalankan atau 

dioperasikan secara menyeluruh sesuai dengan fitur – fitur yang 

ada dalam sistem ini. 
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