
BAB IV 
METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah melakukan identifikasi hasil penelitian dengan cara 

mengembangkan dan menguji ilmu pengetahuan. Penelitian juga menjadi cara untuk 

mendapatkan sebuah pemikiran yang kritis disertai hasil yang valid. Penelitian ini 

terdiri dari penguraian masalah, perumusan hipotesis dan uji coba terkait hasil 

kesimpulan yang ditarik telah sesuai dengan hipotesis. 

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian terapan. Penelitian terapan 

adalah penelitian yang berfokus pada pencarian solusi dari permasalahan yang sedang 

diteliti (Indriantoro & Supomo, 2014). Penelitian terapan dilakukan karena penelitian 

jenis ini menggambarkan kondisi yang sebenarnya terhadap perusahaan dan dalam 

segi akuntansi dapat memberikan manfaat yang memadai. 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem pencatatan 

akuntansi berbasis Microsoft Office Access dan diharapkan bisa menghasilkan sebuah 

laporan keuangan sesuai dengan standar laporan keuangan yang berlaku dan dapat 

menjadi sumber pengambilan keputusan yang lebih baik. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer 

merupakan data yang didapat langsung dari sumber aslinya dengan cara melakukan 
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observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab langsung yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap narasumber terkait data yang diperlukan. Tujuan dari wawancara ini 

adalah untuk mengetahui rutinitas aktivitas operasional dan hambatan yang tengah 

dihadapi oleh Yayasan Sekolah Permata Hati yang berkaitan dengan sistem 

pencatatan akuntansi. 

2. Observasi 

Observasi adalah proses pencatatan atas kejadian secara sistematis tanpa 

membutuhkan pertanyaan terhadap individu yang menjadi objek penelitian. Teknik 

ini dapat dilakukan dengan cara mengamati seluruh kegiatan yang terjadi di Yayasan 

Sekolah Permata Hati dimulai dari proses pencatatan akuntansi hingga kegiatan 

operasional yang dilakukan oleh Yayasan Sekolah Permata Hati. 

3. Studi literatur 

Studi literatur merupakan pencarian sumber tertulis seperti buku, artikel, 

jurnal dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informasi 

yang didapat dari studi literatur ini, dapat dijadikan acuan dalam memperkuat 

argumentasi-argumentasi yang ada. Literatur yang dapat digunakan dalam 

pengumpulan data yaitu buku-buku bidang ilmu akuntansi dan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku. 
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4.3 Proses Perancangan 

Sebelum memulai proses perancangan sistem, penulis sudah melakukan 

wawancara telebih dahulu terhadap sumber. Saat wawancara dan melihat langsung 

bagaimana sumber melakukan pencatatan kemudian akan didapatkan gambaran 

mengenai sistem seperti apa yang akan dibuat. Kemudian menjelaskan kepada 

pemilik tempat usaha bahwa sistem yang dirancang nantinya dibuat menggunakan 

Microsoft Access dan didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan pemilik dalam 

melakukan pencatatan dan membuat laporan keuangan. 

Adapun proses pembuatan sistem pada Yayasan Sekolah Permata Hati 

dilakukan secara bertahap yaitu: 

1. Tanya jawab dan melihat langsung mengenai sistem pencatatan manual yang 

telah dilakukan oleh sekolah tersebut. 

2. Menganalisa apa saja yang dibutuhkan pemilik terhadap sistem tersebut. 

3. Memulai merancang sistem. 

4. Menunjukkan rancangan sistem yang telah selesai pertama kali ke pemilik 

untuk memastikan apa sudah seperti yang dibutuhkan.  

5. Memperbaiki sistem jika masih ada kekurangan. 

6. Mengajarkan pemilik mengoperasikan sistem yang telah jadi melalui 

penginputan data dan saldo awal. 

7. Implementasi dengan pembimbing ke Sekolah Permata Hati. 

8. Pemantauan terhadap sistem yang sudah berjalan. 
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4.4 Tahapan dan  Jadwal Keja 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap ini diawali dengan wawancara terhadap UMKM yang memenuhi 

syarat tempat kerja praktek dan masih melakukan pencatatan manual serta 

membutuhkan sistem pencatatan akuntansi berbasis komputerisasi. 

Setelah mencari di beberapa tempat kemudian ditemukan tempat yang 

memenuhi syarat dan memberikan izin untuk melakukan kerja praktik pada usahanya 

yaitu Yayasan Sekolah Permata Hati. 

 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini dimulai dengan melakukan wawancara dengan pemilik terhadap 

usaha yang sedang dijalankannya untuk mengetahui berbagai informasi mengenai 

kegiatan operasional usaha. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan ditemukan 

fakta bahwa proses pencatatan keuangan dan pembuatan laporan keuangan masih 

benar-benar manual. 

Berdasarkan data-data dan kendala diatas maka dimulailah perancangan 

sistem menggunakan Microsoft Access dan dirancang agar tidak menyulitkan pemilik 

dalam memakainya. Setelah proses pembuatan sistem selesai kemudian penulis 

menunjukkan sistem kepada pemilik untuk dilihat apakah terdapat kendala-kendala 

pada proses operasi. 

Setelah sistem direvisi sesuai kemudahan pemilik dalam operasi selanjutnya 

penulis mengajarkan pemilik atau pengguna sistem ini dalam melakukan pencatatan 
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akuntansi dan pembuatan laporan serta mengajarkan pada pemilik cara membaca 

laporan keuangan hasil dari sitem tersebut. 

Kemudian penulis dan pembimbing akan melakukan kunjungan ke tempat 

kerja praktek untuk memastikan pemilik atau pengguna sistem dapat menjalankannya 

dengan baik. Penulis juga melakukan review terhadap sistem pada Yayasan Sekolah 

Permata Hati setelah melakukan kunjungan. 

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap penilaian dimulai sejak sistem yang telah selesai dirancang dan  

diimplementasikan pada usaha terkait. Kemudian pembimbing melakukan kunjungan 

ke tempat kerja praktek untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang dapat 

digunakan dan bermanfaat bagi pemilik. Setelah pembimbing melakukan visitasi 

kemudian pembimbing akan memberikan penilaian, dan penulis akan melanjutkan 

membuat laporan kerja praktik sebagai tahap akhir penilaian terhadap kerja praktik 

ini. 

 

4.4.4 Jadwal Kerja 

Kerja praktek pada Yayasan Sekolah Permata Hati sudah dimulai sejak 

bulan September 2018 sampai dengan Maret 2019. Adapun rincian jadwal 

pelaksanaan kerja praktek dapat dilihat pada table di bawah ini: 

Tabel 1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 
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No Tahap Tanggal 
1 Survey lokasi kerja praktek (KP) Agustus - September 2018 
2 Izin pada tempat kerja praktek September 2018 
3 Pembuatan proposal KP dan persetujuan tempat KP Oktober 2018 
4 Wawancara pemilik tempat KP Oktober 2018 
5 Perancangan sistem 1 Jan 2019 - 20 Feb 2019 
6 Memperkenalkan sistem sekilas kepada pengguna 23 - 24 Feb 2019 
7 Merevisi sistem yang masih bermasalah 25 Feb - 8 Maret 2019 
8 Implementasi 9 - 13 Maret 2019 
9 Kunjungan pembimbing ke tempat KP 14 Maret 2019 

10 Melakukan penyusunan laporan KP 15 - 22 Maret 2019 
 

Sumber: Data yang diolah (2019) 

   Universitas Internasional Batam 
 
Ezry Desanti, Perancangan Sistem, Pencatatan Akuntansi, dan Pembuatan Laporan Keuangan Berbasis 
Microsoft Access pada Yayasan Sekolah Permata Hati. 
UIB Repository©2019 




