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BAB IV 
METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian terapan ialah jenis penelitian yang bertujuan memberi 

penyelesaian dalam mengatasi permasalah yang dihadapi terhadap sebuah 

organisasi. Sistem pada penelitian akuntansi yang diambil oleh Homeschooling 

Bina Mandiri adalah penelitian terapan. Penelitian ini menitikberatkan pada 

pemecahan permasalan yang berjalan dengan efektif. Bertujuan untuk 

meyampaikan mengenai jawaban dari pertanyaan yang spesifik sesuai prosedur 

ataupun kemampuan kerja (Indriantoro & Supomo, 2013). 

Menurut (Indriantoro & Supomo, 2013) dari penelitian yang dilakukan 

melalui wawancara dan observasi secara langsung, penelitian ini termasuk dalam 

analisis kasus serta lapangan. Penelitian pada analisis kasus ataupun lapangan 

adalah bentuk penelitian yang berhubungan dengan permasalahan pada latar 

belakang maupun keadaan yang terjadi melalui subjek penelitian. Analisis pada 

kasus dan lapangan menguasai subjek penelitian dengan baik pada kondisi saat ini 

melalui gambaran jelas, permasalahan, serta latar belakang.  

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Berikut adalah metode teknik pengumpulan data yang digunakan: 

1. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data melalui sesi tanya jawab

kepada subjek penelitian (Indriatono & Supomo, 2013). Pelaksanaan waktu 

wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak Homeschooling Bina Mandiri 

dengan memberi beberapa pertanyaan mengenai latar belakang sekolah, susunan 

organisasi, kegiatan pelaksanaan yang dilakukan di Homeschooling, dan masalah 

yang dihadapi oleh Homeschooling selama berdiri. Pelaksanaan wawancara ini 

melibatkan pemilik Homeschooling guna mengetahui keadaan sesungguhnya dan 

sistem akuntansi yang digunakan. 

Nurfadillah Haket. Perancangan dan Penerapan Sistem Akuntansi pada Homeschooling Bina Mandiri. 
UIB Repository©2020.



 

 

16 

  Universitas Internasional Batam 

2. Observasi 

Observasi yakni pengamatan yang dilakukan secara langsung dengan 

melakukan penilaian dan teknik pengumpulan data pada penelitian. Pelaksanaan 

observasi dilakukan secara langsung dengan melakukan penilaian mengenai 

pencatatan yang digunakan sehari-harinya, kegiatan belajar megajar, metode yang 

digunakan selama proses pengajaran. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Melalui hasil observasi yang dilakukan di Homeschooling Bina Mandiri 

bahwa ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan pada 

Homeschooling Bina Mandiri menjadi kerangka dasar dalam pelaksanaan 

rancangan luaran dalam proyek sistem akuntansi. Rancangan luaran proyek 

menyesuaikan pada bentuk usaha yang dijalankan serta menjadi kepentingan pada 

usaha tersebut dalam mencari solusi dalam permasalahan. Rancangan luaran 

proyek pada Homeschooling Bina Mandiri merupakan sistem pencatatan 

akuntansi yang mampu menyajikan laporan keuangan yang layak serta reliable 

diikuti dengan laporan pendukung seperti pendataan siswa, form penerimaan 

pembayaran SPP siswa, form penerimaan kas, form pengakuan pendapatan, serta 

form pengeluaran kas.  

Perancangan pada sistem akuntansi dalam pencatatan diaplikasikan 

melalui jurnal penerimaan secara kas serta pengeluaran. Perancangan dilanjutkan 

dengan pengaplikasian catatan atas laporan keuangan sehingga membentuk  

laporan keuangan berupa laporan aktivitas serta laporan posisi keuangan. Laporan 

lainnya yaitu  laporan pendapatan dari pembayaran spp siswa setiap bulannya 

dalam mempermudah pemantauan Homeschooling Bina Mandiri 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahapan Persiapan 

Tahap pertama meliputi observasi dan wawancara, dilakukan pada tahap 

persiapan untuk mengetahui kegiatan harian, metode pencatatan laporan yang 

dijalankan, serta permasalahan lainnya. Selanjutnya pelaksanaan wawancara 

dengan pemilik Homeschooling bertujuan untuk mengetahui kondisi saat ini serta 
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informasi umum mengenai aktivitas operasional pada Homeschooling Bina 

Mandiri, dan sistem keuangan Homeschooling Bina Mandiri.  

Pada kunjungan berikutnya yang dilihat dari hasil peninjauan 

pengamatan dan wawancara, didapatkan informasi dalam mendukung 

perancangan dalam sistem serta permasalahan yang didapat melalui observasi dan 

wawancara langsung untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian 

penyetujuan oleh dosen pembimbing dalam penyusunan kerangka laporan kerja 

praktek.  

 

4.4.2 Tahapan Pelaksanaan 

Analisis permasalahan Homeschooling Bina Mandiri dilaksanakan pada 

tahap ini yaitu tahap pelaksanaan tempat usaha. Data yang didapatkan digunakan 

sebagai rancangan pada sistem. Hasil dari observasi yang dilakukan dengan 

Homeschooling Bina Mandiri selama pencatatan akuntansi menjadi permulaan 

dalam perancangan sistem disesuaikan dengan kebutuhan Homeschooling. 

Analisis permasalahan Homeschooling Bina Mandiri dilaksanakan pada tahap ini 

yaitu tahap pelaksanaan tempat usaha.  

Setelah sistem akuntansi dirancang adanya implementasi sebagai 

pelatihan pada admin Homeschooling Bina Mandiri. Selama proses pelatihan 

berlangsung adanya evaluasi sebagai perbaikan dalam pengoperasian sistem 

pencatatan akuntansi. Implementasi dilakukan oleh admin Homeschooling Bina 

Mandiri dengan menginput transaksi yang telah tersedia melalui sistem akuntansi 

sehingga membentuk laporan keuangan. Pengawasan pada saat implementasi 

dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa sistem akuntansi yang digunakan 

tidak terjadi kendala ataupun masalah selama proses berlangsung.  

 

4.4.3 Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

Pelaporan penelitian dalam bentuk laporan yang berisi tentang tahap 

pelaksanaan, perencanaan, dan pelaporan yang dirangkum pada lampiran 

pendukung penelitian dibuat selama proses tahapan penilaian dan pelaporan. 

Pengevaluasian dan penilaian diuji oleh dosen penguji terhadap rancangan sistem 

akuntansi dan dilanjutkan kunjungan tempat kerja praktek, serta diberi penilaian 
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juga oleh pemilik Homeschooling Bina Mandiri.Tahap terakhir, hasil penilaian 

dan pelaporan dikumpulkan dalam bentuk laporan penelitian kepada Biro 

Administrasi Akademik Kemahasiswaan.  

 

4.4.4 Jadwal Kegiatan 

Berikut adalah susunan jadwal kegiatan kerja praktek yang telah 

direncanakan dalam penyelesaian proyek: 

 

Tabel 1. Jadwal Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Tanggal Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan  

1.  28 Agustus-30 Agustus 2019 Peninjauan cek lokasi dan 

permohonan surat izin persetujuan 

kerja praktek 

2.  09 September 2019 Rancangan penyusunan proposal kerja 

praktek 

3. 25 September-25 November 

2019 

Pembentukan sistem serta lampiran 

laporan kerja praktek  

4. 09 Desember-24 Desember 2019 Penggunaan serta implementasi sistem 

rancangan akuntansi  

5. 13 Maret 2020 Mendatangi tempat kerja praktek 

bersama dosen pembimbing 

6.  13 Maret 2020 

 

Hasil akhir dari laporan kerja praktek  
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