
12 Universitas Internasional Batam 

BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Berdasarkan maksut dari penulis, penelitian yang dilakukan merupakan 

penelitian terapan. Penelitian ini memiliki metode yang diterapkan guna 

menyelesaikan suatu kendala pada usaha bisnis. Seperti yang dikatakan Indrianto 

& Supomo (2013), peneliti terapan ini bertujuan untuk memberi solusi dari 

berbagai kendala serta masalah usaha. Penelitian ini berguna menguji dan 

menemukan masalah yang sedang dihadapi agar dapat diselesaikan.  

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan data 

dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pemilik usaha. Penulis 

memberikan pertanyaan langsung kepada saudara Sihol selaku pelaku usaha dan 

pertanyaan  dijawab olehnya langsung. Selanjutnya peneliti melakukan obersvasi 

ketempat usahanya langsung dan data yang diperoleh dari wawancara dengan 

pemilik usaha seperti bagaimana kegiatan operasional dari Sihol Florist.. 

4.3 Proses Perancangan 

Peneliti melakukan proses perancangan dengan melakukan pengumpulan 

beberapa informasi yang didapat sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh 

peneliti. Berikut beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:  

1. Melihat dan menganalisis pencatatan transaksi keuangan UMKM

tersebut.

2. Mencari kendala yang ada ditempat usaha klien berada

3. Membuat sistem laporan keuangan yang melibatkan sistem Microsoft

Office Acces

4. Menerapkan sistem yang telah dibuat di toko Sihol Florist

5. Memberikan saran dan masukan kepada pemilik usaha.
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4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Peneliti melakukan kerja praktik, hal yang diterapkan pada Sihol Florist 

menjadi tahapan yaitu: 

4.4.1 Tahap Persiapan 

 Pada tahap persiapan , penulis memulai dengan survey lokasi pada 25 

Juli 2019 di toko Sihol Florist dan meminta persetujuan dari pemilik agar 

melakukan penelitian ditempat usahanya yang memerlukan perbaikan dalam 

sistem pencatatan keuangannya. Setelah pemilik usaha menyetujui, peneliti 

langsung mengumpulkan informasi dan kendala yang dihadapi. Pengumpulan 

informasi tersebut dilakukan bertujuan untuk dianalisa dan dirangkum kedalam 

proposal penelitian kerja praktik yang nantinya diserahkan pada dosen pembina 

dan program studi akuntansi untuk melakukan persetujuan proyek penelitian kerja 

praktik. 

  

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

 Dalam tahap ini, peneliti melakukan kunjungan kembali setelah disetuji 

oleh dosen pembina. Peneliti melakukan observasi guna mengumpulkan informasi 

dan data yang digunakan untuk merancang sistem keuangan sesuai dengan 

kebutuhan pemilik usaha. Sistem yang dilibatkan dalam membuat pencatatan 

keuangan menggunakan Microsoft office Acces dengan mudah untuk 

diimplementasikan pada Sihol Florist.  

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Penelitian ditandai berhasil pada pengimplementasian pada sistem 

keuangan ditempat Sihol Florist. Setelah tahap implementasi sistem dilanjutkan 

proses pembuatan laporan penelitian mengenai proses dan melampirkan hasil 

dokumentasi yang dijadikan bukti dukung. Pada penyusunan laporan proyek akan 

dinilai oleh dosen pembina untuk mengevaluasi proses implementasian telah 

dilakukan. 
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4.4.4 Jadwal Kerja 

Jadwal dilakukannya pada tempat usaha Sihol Florist yang berada di ruko 

Taman Raya Square blok E 2 No. 10, Batam Center. Berikut jadwal kerja yang 

dilakukan pada Toko Sihol Florist: 

a. Pada 24 Juli – 27 Juli 2019, melakukan survey lokasi disertai dengan 

permintaan izin melakukan proyek kerja praktik terhadap pemilik usaha. 

b. Pada tanggal 03 Agustus – 08 Agustus 2019 peneliti melakukan 

penyusunan proposal kerja praktik 

c. Pada tanggal 10 Agustus – 16 Agustus 2019 peneliti mengumpulkan 

informasi usaha klien serta mencari masalah yang dihadapi oleh pemilik 

usaha. 

d. Pada tanggal 19 Agustus – 25 September 2019 merancang sistem laporan 

keuangan berbasis Microsoft Office Acces. 

e. Pada tanggal 29 September – 18 November 2019 memberi pelatihan pada 

klien tentang cara menggunakan sistem yang sudah dibuat. 

f. Pada tanggal 19 November – 20 Desember 2019, oleh dosen pembimbing 

mendatangi ketempat kerja praktik dan proses pembuatan laporan 

proyek. 

g. Pada tanggal 1 Januari – 20 Januari 2020 laporan final kerja praktik. 

 

David Bonardo Sianipar. Perancangan dan Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko Sihol Florist 
UIB Repository©2020




