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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 GAMBARAN UMUM

UD. Pancuran Mas Kebumen adalah salah satu perusahaan yang

kegiatan usahanya adalah bergerak dibidang produksi kerajinan tangan atau

handicraft. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ini meliputi pembelian

barang dan penjualan barang. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14

Januari 2000 di desa Grenggeng Rt. 01 Rw. VII Karanganyar, Kebumen

Jawa Tengah oleh Bapak Slamet Priyanto, kepala desa didaerah tersebut.

Pada awalnya perusahaan ini menggunakan modal sendiri dalam

menjalankan usahanya yang berupa kerajinan dari bahan baku pandan yang

kemudian dibentuk menjadi alas piring ataupun alas gelas.

Pada tahun 2002, UD. Pancuran Mas Kebumen mendapat batuan

dana dari bank BNI utuk mengembakan usahanya. Tidak hanya kerajinan

pandan, pembuatan handicraft dari bahan baku lidi dan yang lain mulai

dikembangkan, dan dalam tempo waktu 5 tahun, UD. Pancuran Mas

Kebumen mampu memproduksi kerajinan handicraft dengan kebutuhan

bahan baku lidi sebesar 100 ton per minggu.

Bahan baku untuk produksi didapatkan di daerah Serang Jawa

Barat, Tasik dan bahkan dari kebumen sendiri. Sementara pejualan produk

jadi dilakukan di Yogyakarta dan di Solo.
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Data inventori atau stock perusahaan tidak menganut dasar limit

barang jadi tetapi berdasar pesanan yang mempunyai tenggang waktu

produksi yang telah ditentukan oleh bagian penjualan.

3.2 METODE PENELITIAN

Pada dasarnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan,

mengembangkan, atau menguji suatu pengetahuan. Menemukan dapat

diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan sesuatu untuk mengisi

kekosongan atau kekurangan. Metodologi penelitian merupakan tahap-

tahap yang dilalui penulis mulai dari perumusan masalah sampai dengan

kesimpulan, yang membentuk sebuah alat yang sistematis. Metodologi ini

digunakan sebagi pedoman penulis dalam pelaksanaan penelitian agar hasil

yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya.

Pada tahap ini dilakukan peninjauan ke sistem yang akan diteliti

untuk mengamati serta melakukan penelitian lebih dalam dan menggali

permasalahan yang ada pada sistem yang berjalan.

1. Data dan Sumber Data

a. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi di UD.

Pancuran Mas Kebumen yang beralamat di Desa Grenggeng Rt. 01

Rw VII Karanganyar – Kebumen. Sedangkan data yang diperlukan

penulis untuk penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi

kasus di UD. Pancuran Mas Kebumen.
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b. Sumber Data

Data yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini

adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data

yang diperoleh dari laporan-laporan atau catatan-catatan stock

gudang pada UD. Pancuran Mas Kebumen. Data sekunder adalah

data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara

mengumpulkan dan mempelajari data atau informasi serta

pengetahuan yang berasal dari buku-buku, literatur, dokumen dan

sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk dapat mengetahui dan menganalisa masalah yang sedang

diteliti, diperlukan berbagai macam data yang berkaitan dengan

masalah penelitian. Agar sesuai dengan pokok masalah yang

diteliti, dipergunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu :

1) Studi Lapangan

Yaitu melakukan penelitian dengan mendapatkan data secara

langsung ke bagian gudang yang berupa data pemesanan

barang, data barang masuk dan data barang keluar. Data-data

tersebut diperoleh dengan mengadakan wawancara atau tanya

jawab secara langsung ke bagian gudang dan pimpinan UD.

Pancuran Mas Kebumen setiap terjadi transaksi selama 15 hari.

2) Studi Kepustakaan

Yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan mencari dari

literature, buku catatan kuliah yang diperoleh serta brosur-
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brosur lainnya yang ada referensinya dan berhubungan dengan

masalah yang akan diteliti.

d. Analisa Data

Tujuan dengan adanya analisis data bahwa data dapat diberi makna

yang berguna dalam memecahkan masalah-masalah penelitian.

Analisis data yang digunakan meliputi pengkajian terhadap

keseluruhan data barang masuk dan data barang keluar yang ada

pada bagian adminstrasi gudang.

e. Analisa Sistem Yang Berjalan

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang ada saat ini di

bagian gudang UD. Pancuran Mas Kebumen. Analisa sistem yang

ada ini perlu dilakukan sebelum melakukan analisa permasalahan,

kelemahan-kelemahan sistem dan kebutuhan sistem. Dalam analisa

sistem yang berjalan dilakukan langkah sebagai berikut :

1) Mengidentifikasi penyebab masalah

Pada bagian pembelian melakukan pembelian barang dari

Pemasok, tetapi pada bagian ini tidak bisa mengetahui dengan

cepat kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu

karena tidak ada data inventori yang akurat. Bagian Gudang

tidak mampu meghasilkan informasi inventori yang cepat dan

akurat. Bagian penjualan tidak bisa menyajikan data

penjualan dan data barang yang dikirim ke Pelanggan dengan

akurat. Dampak yang ditimbulkan dari masalah diatas adalah

pengambilan keputusan yang salah oleh pimpinan perusahaan.
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2) Memahami kerja sistem yang ada di UD. Pancuran Mas

Kebumen.

Pada tahap ini ditentukan jenis penelitian yaitu dengan

melakukan studi kasus di bagian gudang kemudian

menentukan jadwal penelitian.

Waktu
No Bagian

Wawancara Observasi
Hasil

Kebutuhan
informasi
pemakai

Keputusan

1 Penjualan 1-2 Maret 2007 Data Penjualan
Data Stock
Barang Jadi

2 Pembelian 3 & 5 Maret 2007 Data Pembelian
Data Stock
Barang Jadi

3 Pimpinan 10 & 15 Maret 2007
Flow dan
sistem
perusahaan

Keakuratan
semua data

Dari manual dibuat
komputerisasi

4 Gudang 6-9 & 12-14 Maret 2007
Inventori
Barang jadi

Data Stock
Barang Jadi

f. Analisa Kebutuhan Sistem

Pada saat dilakukan tahap analisa sistem yang berjalan, secara tidak

langsung akan diketahui kelemahan-kelemahan yang ada pada

sistem tersebut, sehingga pada saat itu juga dapat dilakukan analisa

kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem ini bertujuan untuk

mengidentifikasikan apa saja yang masih kurang dari sistem

tersebut untuk kemudian dapat dilakukan langkah-langkah

perbaikan. Pada tahap ini juga perlu dilakukan pengawasan, agar

analisa kebutuhan sistem tidak menyimpang dari permasalahan dan

tujuan penelitian seperti hasil tersebut diatas.

g. Desain Sistem

Tahapan membentuk suatu sistem yang telah dianalisis dan

dikelompokkan yaitu desain secara umum yang berupa
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perancangan model, output, input, database, teknologi dan kontrol.

Perancangan model yang digunakan adalah logycal model yang

menjelaskan kepada user bagaimana fungsi-fungsi di sistem

informasi secara logycal dapat bekerja yaitu digambarkan dengan

menggunakan diagram arus data (DAD).

Tahap desain sistem mempunyai 2 maksud atau tujuan utama yaitu

sebagai berikut :

1). Untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem yaitu UD.

Pancuran Mas Kebumen

2). Untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun

yang lengkap kepada pemrogram komputer atau ahli-ahli

teknik lainnya yang terlibat.

2. Alat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan alat penelitian

sebagai berikut :

a. Diagram Konteks (Context Diagram)

Pada diagram konteks, aliran data dijabarkan secara global

yang menggambarkan aliran data yang bersumber pada bagian

gudang yang melakukan proses pengolahan data untuk

menghasilkan informasi.

Pada aplikasi sistem inventori barang jadi pada UD.

Pancuran Mas Kebumen dimulai oleh bagian gudang dengan

mengolah data-data pembelian dan penjualan. Suatu konteks

diagram selalu mengandung satu proses saja. Proses ini mewakili
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proses dari seluruh sistem yang menggambarkan hubungan

masukan atau keluaran menjadi satu kesatuan sistem aplikasi

inventori barang jadi pada UD. Pancuran Mas Kebumen.

b. Hierarcy Input Proses Output (HIPO)

Bagan berjenjang (HIPO) ini digunakan untuk

mempersiapkan penggambaran Diagram Arus Data untuk menuju

level-level lebih bawah lagi. Bagan berjenjang dapat digambarkan

dengan menggunakan notasi proses yang digunakan di Diagram

Arus Data. Bagan berjenjang untuk sistem aplikasi inventori

barang jadi pada UD. Pancuran Mas Kebumen.

Untuk aplikasi sistem inventori barang jadi tersebut diatas,

proses-proses yang ada dapat digambarkan sesuai jenjangnya,

dimana jenjang tersebut terdiri dari tiga bagian yaitu Top level,

level 0, level 1.

c. Diagram Arus Data (Data Flow Diagram)

Diagram Arus Data ini merupakan diagram penjabaran dari

konteks dan HIPO, tetapi pada Diagram Arus Data ini lebih

mengarah pada suatu proses dan merupakan gabungan proses

secara keseluruhan yang melibatkan semua kesatuan luar secara

lengkap yaitu bagian gudang, Pemasok, Pelanggan dan pimpinan

perusahaan.

d. Entitas Relationship Diagram (ERD)

Entitas Relationship Diagram atau sering juga disingkat ER

Diagram dibuat dengan tujuan untuk menghubungkan antara satu
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tabel dengan tabel yang lainnya yang masih saling berhubungan,

sehingga nantinya dapat terlihat batasan-batasan hubungan dari

semua tabel yang dibuat.

e. Perangkat Keras Yang Digunakan

Perangkat keras merupakan suatu sistem utama dari sebuah

sistem komputer secara fisik yang terdiri dari komponen-

komponen yang saling terkait, yang terdiri dari masukan yaitu

berupa keyboard dan mouse, proses yaitu berupa CPU, dan

keluaran yaitu printer.

f. Perangkat Lunak Yang Digunakan

Perangkat lunak merupakan salah satu pendukung dalam

pembuatan sistem aplikasi inventori barang jadi ini. Perangkat

lunak ini merupakan sekumpulan perintah untuk menjalankan

perangkat keras. Perangkat lunak ini terdiri dari sistem operasi dan

bahasa pemrograman aplikasi. Perangkat lunak yang penulis

gunakan untuk membuat dan mengoperasikan sistem aplikasi

inventori barang jadi pada UD. Pancuran Mas Kebumen adalah :

 Sistem Operasi Windows XP

 Perangkat Lunak Microsoft Visual Basic 6.0

3.3 BAGAN ALIR DOKUMEN

3.3.1. Bagan Alir Dokumen Barang Masuk

Bagian yang terkait pada pencatatan data barang masuk adalah

Pemasok, Bagian Input Barang, Bagian Belanja dan Bagian
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Administrasi. Adapun prosedur pencatatan data barang masuk

adalah sebagai berikut :

a. Pemasok

- Menyetujui, menyiapkan barang dan membuat faktur

penjualan berdasarkan OPB (Order Pembelian Barang)

dari Bagian Belanja, kemudian mengarsip OPB (Order

Pembelian Barang)

- Menyerahkan faktur pembelian empat salinan kepada

Bagian Belanja bersama barang

- Mengarsip faktur pembelian salinan kedua bersama uang

b. Bagian Input Barang

- Membuat SPB (Surat Permintaan Barang), kemudian SPB

(Surat Permintaan Barang) salinan pertama diarsip,

sedangkan SPB (Surat Permintaan Barang) salinan kedua

diserahkan kepada Bagian Belanja.

- Melakukan pencatatan data barang masuk berdasarkan

faktur pembelian, kemudian mengarsip faktur pembelian

salinan ketiga, LPB (Laporan Persediaan Barang) salinan

kedua dan LBM (Laporan Barang Masuk) salinan kedua

bersama barang

- Menyerahkan LPB (Laporan Persediaan Barang) salinan

pertama dan LBM (Laporan Barang Masuk) salinan

pertama kepada Manajer
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c. Bagian Pembelian

- Memeriksa dan menyetujui SPB (Surat Pemintaan

Barang), kemudian membuat OPB (Order Pembelian

Barang), kemudian mengarsip SPB (Surat Permintaan

Barang) salinan kedua dan OPB (Order Pembelian

Barang) salinan pertama

- Menyerahkan OPB (Order Pembelian Barang) salinan

kedua kepada Pemasok

- Menerima faktur pembelian empat salinan pertama

bersama barang dari Pemasok, kemudian mengarsip

faktur pembelian salinan keempat, menyerahkan faktur

pembelian salinan pertama, kedua dan ketiga kepada

Bagian Input Barang bersama barang

d. Bagian Administrasi

- Menyetujui, menyerahkan uang dan membuat LKK

(Laporan Kas Keluar), kemudian mengarsip faktur

pembelian salinan pertama dan LKK (Laporan Kas

Keluar) salinan kedua

- Menyerahkan LKK (Laporan Kas Keluar) salinan

pertama kepada Manajer dan faktur pembelian salinan

kedua kepada Pemasok bersama uang
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Gambar 3.1. Bagan Alir Dokumen Barang Masuk
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3.3.2. Bagan Alir Dokumen Barang Keluar

Bagian yang terkait pada pencatatan data barang keluar adalah

Pelanggan, Bagian Input Barang, Bagian Kasir dan Bagian

Administrasi. Adapun prosedur pencatatan data barang keluar

adalah sebagai berikut :

a. Pelanggan

- Memilih barang kemudian menyerahkan order barang

kepada Bagian Input Barang

- Menyiapkan uang untuk membayar kemudian diserahkan

kepada Bagian Kasir

- Mengarsip Kwitansi salinan pertama bersama barang

b. Bagian Input Barang

- Membuat kwitansi beredasarkan order barang, kemudian

melakukan pencatatan data barang keluar

- Mengarsip LPB (Laporan Persediaan Barang) salinan

kedua, LBK (Laporan Barang Keluar) salinan kedua,

sedangkan LPB (Laporan Persediaan Barang) salinan

pertama, LBK (Laporan Barang Keluar) salinan pertama

diserahkan kepada Manajer untuk diarsip, menyerahkan

kwitansi tiga salinan kepada Pelanggan

- Menyiapkan barang berdasarkan kwitansi, kemudian

menyerahkannya kepada Pelanggan
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c. Bagian Kasir

- Menerima uang dan mengarsip kwitansi salinan ketiga

bersama uang

- Menyerahkan kwitansi salinan keempat kepada Bagian

Administrasi

d. Bagian Administrasi

- Membuat LKM (Laporan Kas Masuk), kemudian

mengarsip kwitansi salinan keempat dan LKM (Laporan

Kas Masuk) salinan kedua dan menyerahkan LKM

(Laporan Kas Masuk) salinan pertama kepada Manajer
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Gambar 3.2. Bagan Alir Dokumen Barang Keluar
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3.4 PEMBAGIAN HAK AKSES USER

Aturan dan prosedur Multi User yang akan diterapkan pada Sistem

Aplikasi Inventori pada UD. Pancuran Mas Kebumen terbagi dari tiga

bagian dimana masing-masing bagian mempunyai hak akses sendiri-sendiri,

berikut ini hak akses yang dimiliki setiap bagian :

1. Bagian Administrasi Gudang

Bagian administrasi Gudang dapat mengakses pengolahan data barang

masuk dan barang keluar.

2. Bagian Server atau Administrator

Pada bagian server atau administrator ini mempunyai hal akses untuk

mengakses program utility.

3. Bagian Pimpinan

Bagian pimpinan mempunyai akses untuk melihat semua laporan dan

melakukan set up user


