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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    METODE PENELITIAN 

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang 

dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah.  

Adapun data yang dibutuhkan berasal dari : 

3.1.1. Jenis Data 

Data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian 

ini adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari obyeknya yaitu Sekar 

Cellular di Bekonang Sukoharjo. Data yang diperoleh penulis antara 

lain : transaksi penjualan pulsa, transaksi penjualan accesories, 

transaksi penjualan handphone dan transaksi jasa servis. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui 

perantara serta sumber-sumber literatur lainnya sebagai dasar teori 

penulisan laporan ini. Misalnya dari catatan, laporan – laporan, 

tertulis serta buku yang berkaitan dengan sistem pengolahan data 

transaksi penjualan yang sesuai dengan sistem yang diterapkan di 

Sekar Cellular di Bekonang Sukoharjo. 
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3.1.2. Metode Pengumpulan Data / Mendapatkan Data 

Untuk dapat mengetahui dan menganalisa masalah yang sedang 

diteliti, diperoleh berbagai macam data yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Agar sesuai dengan pokok masalah yang diteliti, Maka 

diperlukan beberapa metode pengumpulan data yaitu : 

1. Studi Pustaka (Library Research Method) 

Studi Pustaka adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan 

membaca buku atau majalah dan sumber data lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang di teliti. Penulis mencari buku 

serta browsing melalui internet tentang sistem penilaian yang sesuai 

dengan yang diterapkan di Sekar Cellular di Bekonang Sukoharjo. 

2. Studi Lapangan (Field Reseach Method) 

Studi Lapangan yaitu suatu pengamatan langsung pada objek yang 

diteliti, untuk mendapatkan data-data yang diperlukan antara lain : 

a.  interview 

Penulis melakukan wawancara langsung dengan karyawan Sekar 

Cellular di Bekonang Sukoharjo tentang hubungannya dengan 

system pengolahan data transaksi penjualan. 

interview yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Sejarah dan latar belakang perusahaan Sekar Cellular 

2. Sistem transaksi penjualan barang 

3. Prosedur yang berlaku di Sekar Cellular 

4. Aturan bisnis yang di lakukan oleh perusahaan Sekar Cellular 

5. Pembuatan laporan-laporan transaksi penjualan barang 
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b. Pengamatan / observasi 

Mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara 

sistematika terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap 

harinya. Dalam hal ini sistem pengolahan data transaksi 

penjualan di Sekar Cellular di Bekonang Sukoharjo.  

3.2    DESAIN PERMODELAN SISTEM 

Desain secara umum disebut juga desain konseptual atau desain 

logical atau desain secara makro. Desain secara terinci disebut juga dengan 

desain sistem secara fisik atau desain internal.  Sebelum melakukan tahap 

desain sistem. 

 Langkah yang penulis lakukan adalah melakukan analisis sistem 

untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dikerjakan. 

3.2.1 Analisis sistem 

1. Analisis sistem  

Sistem yang di Sekar Cellular di Bekonang Sukoharjo yaitu 

proses pengolahan data pencatatan transaksi penjualan masih 

dilakukan secara manual artinya dalam proses pengolahan nilai 

masih menggunakan perhitungan yang memakan waktu lama 

dimana membutuhkan alat bantu kalkulator serta dalam 

pembuatan laporan-laporannya masih dibuat dengan tulis tangan 

serta tidak dapat membuat laporan per periode dengan cepat dan 

akurat. Kegiatan manual yang selama ini dilakukan, dirasakan 

memiliki banyak kelemahan, antara lain proses pembuatan 

laporan penjualan yang memerlukan formulasi standart yang 
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sangat memerlukan ketelitian dan kecermatan dalam proses 

perhitungannya, maka dari itu perlu diubah cara sistem kerjanya 

agar lebih akurat, efisien dan tepat waktu. 

2. Analisis sistem yang diusulkan 

Sistem yang diusulkan oleh penulis kepada Sekar Cellular di 

Bekonang Sukoharjo adalah dengan penggunaan komputerisasi 

pada sistem pengolahan data pencatatan transaksi-transaksi 

penjualan. 

3.2.2 Desain Sistem 

a. Diagram Konteks (Contexs Diagram) 

Diagram konteks adalah suatu bagan yang menggambarkan aliran 

data yang dijabarkan secara global yang menggambarkan aliran 

data sumber pada Sekar Cellular di Bekonang Sukoharjo yang 

selanjutnya diolah dalam proses pengolahan data untuk 

menghasilkan informasi. Pada aplikasi Sistem Komputerisasi 

Pengolahan data transaksi penjualan Pada  Sekar Cellular di 

Bekonang Sukoharjo ini dimulai dengan mengolah data-data yang 

dimasukkan oleh administrator / pemilik, sedangkan untuk 

pengolahan data transaksi dilakukan oleh operator / karyawan. 

b. HIPO (Hierarchy Input Process Output) 

Bagan berjenjang HIPO ini digunakan untuk level bawah lagi. 

Bagan berjenjang dapat dijabarkan dengan menggunakan notasi 

proses yang digunakan di DAD. Bagan berjenjang untuk 

pengembangan sistem komputerisasi pengolahan data transaksi 
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penjualan pada Sekar Cellular di Bekonang terdapat proses yang 

dapat digambarkan sesuai dengan jenjangnya dimana jenjang 

tersebut terdiri dari 3 bagian yaitu : top level, level 0 dan level 1. 

c. DAD (Diagram Alir Data) 

Diagram Arus Data level 0 merupakan penjabaran dari Diagram 

konteks dan HIPO. Tetapi pada DAD ini lebih mengarah pada 

suatu proses dan merupakan gabungan proses secara keseluruhan 

yang melibatkan semua kesatuan luar secara lengkap. 

d. ERD (Entity Relation Diagram) 

Entity Relation Diagram atau sering disingkat dengan ER 

Diagram dibuat dengan tujuan untuk menggambarkan relasi 

antara sau tabel dengan tabel yang lainnya saling berhubungan, 

sehingga nantinya dapat terlihat batasan-batasan hubungan dari 

semua tabel yang dibuat. 

3.2.3 Desain Interface 

Tahap ini dilakukan perancangan bentuk interface program yang 

dibuat, dengan tujuan supaya pemakai mudah mengerti. 

Desain interface meliputi : 

a. Desai Input 

Desain input dipergunakan untuk menjelaskan tata letak dialog 

layar secara terinci. Sedang yang dimaksud dalam desain ini 

adalah desain tampilan yang nantinya akan digunakan untuk 

menginput data-data dalam Sistem Komputerisasi Pengolahan 

Data Transaksi Penjualan Sekar Cellular di Bekonang Sukoharjo 
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b. Desain Output 

Output adalah produk dari sistem informasi yang dapat berupa 

hasil media kertas, hasil media lunak, dan hasil dari suatu proses 

yang akan digunakan oleh proses lain yang tersimpan pada suatu 

media seperti tape, disk atau lainnya. Sedangkan output yang 

dimaksud dalam desain ini adalah output yang berupa tampilan di 

media kertas atau di layar video. Desain output pada Sistem 

Komputerisasi Pengolahan Data Transaksi Penjualan di Sekar 

Cellular di Bekonang Sukoharjo meliputi desain laporan-laporan 

yang diinginkan serta menu-menu yang terdapat dalam program 

aplikasi nantinya. 

3.2.4 Desain Database 

Desain database merupakan salah satu komponen yang 

penting dalam penyusunan aplikasi komputer. Tabel-tabel database 

yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi pengolahan data transaksi 

penjualan pada Sekar Cellular di Bekonang Sukoharjo. 

3.2.5 Desain Implementasi 

Perancangan dan implementasi program yang sudah siap 

akan dilakukan pada tahap ini, program mudah dalam penggunaan 

dan program dapat mudah dipahami oleh pemakai. Perancangan 

program ini mengacu pada Diagram Alir Data (DAD). Pada tahap ini 

perlu dijelaskan mengenai pemakaian program pada operator / 

karyawan. 


