
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Proses Alur Penelitian 

 Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah metodologi penelitian 

Tugas Akhir seperti pada Gambar 3.1. 

3.1.1 Tahap Perencanaan 

Langkah pertama dalam meneliti ini adalah memilih dan merumuskan 

masalah serta dapat dilihat dari sumber-sumber yang ada. Adapun tahap 

perencanaan ini adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Kegiatan ini penulis mencari tahu mengenai permasalahan yang ada 

pada saat ini terkait sistem yang digunakan oleh PT. Kalber Reksa 

Abadi. 

2. Menentukan Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa 

saja yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Peneliti menentukan 

tujuan penelitian ini yaitu memperoleh informasi serta menerapkan 

sistem usulan dengan tujuan meminimalisir kesalahan dalam 

menghitung data transaksi saat memindahkannya ke dalam buku besar 

dan laporan laba rugi,dan neraca, mempermudah dan mempercepat alur 

proses perhitungan data transasksi. 

3. Studi Pustaka 

Bertujuan untuk mengetahui teori-teori apa yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta mendapatkan 

dasar-dasar referensi yang kuat bagi peneliti untuk membangun sistem 

informasi akuntansi.  

4. Menentukan data yang dibutuhkan 

Menentukan data yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem informasi 

akuntansi baik melalui wawancara, observasi, maupun studi literatur. 
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3.1.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Adapun tahap pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Peneliti melihat secara langsung kegiatan pengelolaan data akuntansi 

keuangan dari proses pencatatan data kas masuk, kas keluar termasuk 

didalamnya data transaksi pembelian barang proyek yang dikerjakan oleh 

perusahaan hingga pelaporannya. 

2. Wawancara 

Peneliti bertatap muka langsung dengan direktur di PT. Kalber Reksa 

Abadi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung seperti 

bagaimana proses pengelolaan data akuntansi keuangan dari pencatatan 

dan pelaporannya dan adakah permasalahan dalam sistem yang sedang 

berjalan. wawancara ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas 

permasalahan yang terjadi karena wawancara ini dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada sumber informasi. 

3. Studi Literatur 

Menggunakan literatur-literatur yang telah ada seperi jurnal-jurnal 

pendukung dan buku untuk digunakan sebagai referensi. 

3.1.3 Tahap Analisa dan Perancangan 

 Langkah-langkah untuk menganalisa dan merancang sistem: 

1. Analisa sistem berjalan 

Tahapan ini berguna untuk mengetahui prosedur sistem akuntansi yang 

berjalan saat ini  pada PT. Kalber Reksa Abadi. 

2. Identifikasi masalah sistem berjalan 

Setelah dilakukan analisa sistem yang sedang berjalan saat ini di 

perusahaan, maka didapatlah permasalahan yang timbul dari proses 

akuntansi  yang dilakukan, permasalahan yang ditemukan berupa pernah 

terjadi kesalahan dalam proses akuntansi sehingga laporan neraca menjadi 

tidak balance. 
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3. Analisa sistem usulan 

Menganalisa permasalahan yang telah dipetakan untuk kemudian 

digunakan dalam dasar perancangan sistem baru dengan rekomendasi 

manfaat sesuai kebutuhan dari instansi terkait. 

4. Analisa kebutuhan 

Pada tahap ini, dilakukan analisa kebutuhan terhadap sistem yang akan 

dibangun. Analisa kebutuhan ini terdiri dari: 

a. Analisa kebutuhan user, merupakan analisa siapa saja aktor yang 

terlibat dengan sistem, serta apa saja aktifitas yang dilakukan pengguna. 

b. Analisa kebutuhan data, merupakan analisa data-data apa saja yang 

dibutuhkan dalam membangun sistem. 

c. Analisa kebutuhan perangkat, merupakan analisa perangkat yang 

mendukung dalam dalam pembangunan maupun saat pengujian sistem. 

5. Perancangan sistem 

Pemodelan perancangan sistem ini menggunakan diagram UML yang 

dilakukan dalam bentuk pembuatan diagram. Diagram yang digunakan 

dalam perancangan ini ada empat yaitu use case diagram, activity 

diagram, sequence diagram, class diagram yang dibuat menggunakan 

tools Astah Comunity.  

3.1.4 Implementasi dan Pengujian 

Tahap implementasi yaitu proses pembuatan database menggunakan 

MySql, lalu dilanjutkan pengkodingan yang akan menghasilkan sebuah sistem 

sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh user/pengguna sistem, 

dan bahasa pemograman yang digunakan adalah PHP dengan menggunakan 

framework CodeIgniter. Setelah itu dilanjutkan dengan pengujian sistem yang 

dilakukan setelah sistem selesai dalam tahap coding. Tahap pengujian dilakukan 

dengan menggunakan metode Blackbox Testing (interface dan form validation). 

3.1.5 Dokumentasi 

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah membuat dokumentasi hasil 

penelitian berupa laporan Tugas Akhir dan mempresentasikan hasil penelitian  

untuk mengetahui hasil analisa yang didapat dalam melakukan penelitian. 
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Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Melakukan konsultasi dengan pembimbing penelitian 

Konsultasi kepada pembimbing sangat diperlukan oleh penulis untuk 

mendapatkan saran dalam perbaikan-perbaikan pembuatan laporan 

penelitian. 

2. Melengkapi laporan penelitian dari awal hingga akhir. 

3. Selesai. 
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