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BAB IV 

METODOLOGI 
 

 

4.1 Rancangan Penelitian  

Penelitian terapan merupakan tipe penelitian dilakukan untuk pemecahan 

masalah yang dihadapi dengan penentuan kebijakan, tindakan tertentu. Masalah 

yang dihadapi adalah masalah sekarang yang muncul dalam organisasi bisnis dan 

segera memerlukan pemecahan (Sekaran & Bougie, 2016). Sebab itu, penelitian 

ini dapat dikategorikan sebagai penelitian terapan jika ditinjau dari tujuan 

penelitian. 

Basis dari sistem informasi yang dirancang yaitu Microsoft Office Access. 

Sistem tersebut dirancang untuk membantu melakukan pencatatan kegiatan 

operasional usaha seperti pencatatan transaksi pembelian, penjualan, pemasukan 

kas, pengeluaran kas, penyusutan dan stock opname serta penyajian laporan 

keuangan merupakan hasil akhir sistem.   

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data  

Data primer adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini, dimana data didapatkan secara langsung dari sumber melalui 

wawancara dan observasi yang dilakukan kepada pemilik usaha. Berikut 

merupakan penjelasan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian: 

1. Observasi  

Sekaran dan Bougie (2016) menyatakan observasi yaitu tekni pengumpulan 

data dengan tinjauan langsung dari Anisa Scrat melalui data-data transaksi 
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tanpa pertaynaan dan komunikasi secara langsung melainkan hanya 

mengamati kegiatan operasional yang terjadi di Anisa Scraft.  

2. Wawancara 

Sekaran dan Bougie (2016) menyataka wawancara yaitu teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan lisan. Setelah melakukan survei kerja 

peraktik teknik wawancara dengan tanya jawab yang dilakukan langsung 

kepada pemilik Anisa Scraft. 

 

4.3 Proses Perancangan Sistem 

Setelah melakukan observasi usaha dan wawancara secara langsung dengan 

pemilik, Anisa Scraft mempunyai kendala dalam pencatatan akuntansi berupa 

tidak memilikinya sistem akuntansi sebagai penunjang kegiatan operasional, 

seperti tidak tersedianya laporan keuangan yang menyebabkan pemilik tidak 

mengetahui bagaimana kemajuan usahanya dan tidak bisa mengambil keputusan. 

Setiap transaksi Anisa Scraft berupa pembelian, pengeluaran, penjualan, tidak 

dicatat dengan baik bahkan nota yang dimiliki hanya untuk mencatat pembelian 

saja. Kendala yang dihadapi Anisa Scraft menyebabkan informasi untuk membuat 

laporan akuntansi sangat tidak mendukung dan menghambat bagi pemilik untuk 

mengetahui kemajuan usaha yang dijalankan. Setelah adanya pemahaman 

mengenai kegiatan operasional dan kondisi usaha, tindakan yang dilakukan 

selanjutnya yaitu perancangan sistem informasi akuntansi melalui Microsoft 

Office Access. Berikut merupakan langkah-langkah perancangan sistem sebagai 

berikut.  
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1. Merancang tabel data 

Langkah awal yang dilakukan, dengan merancang tabel data yang 

disesuaikan dengan bidang usaha Anisa Scraft, yang berfungsi untuk 

menyimpan data yang akan digunakan oleh pengguna sistem dengan 

dimasukan melalui form.  

2. Membuat relationship terhadap tabel satu dengan tabel lain 

Relationship dilakukan setelah tabel dibuat. Relationship digunakan agar 

setiap tabel yang berbeda namun memiliki data yang sama dapat terhubung 

dan saling berkaitan. Contohnya tabel penjualan dan tabel pembelian yang 

berhubungan dengan tabel persediaan. Ketika terjadi penjualan dan 

pembelian barang maka persediaan akan berkurang dan bertambah. 

Relationship data berfungsi membantu pengguna dalam mencatat transaksi 

penjualan barang agar lebih efisien sehingga data pada tabel persediaan akan 

berkurang dengan sendirinya tanpa harus membuka tabel persediaan untuk 

mengurangi barang yang terjual.  

3. Merancang  form 

Langkah selanjutnya adalah merancang form. Tujuannya adalah untuk 

membantu pengguna agar lebih mudah dalam membuka menu-menu yang 

diinginkan. Menu-menu yang terdapat dalam form ini yaitu antara lain data 

supplier, data akun dengan saldo awal, data pengiriman, data persediaan 

barang, data aset, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan, 

stock opname, dan penyusutan. 
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4. Membuat query 

Selanjutnya pembuatan laporan keuangan, tetapi untuk membuat laporan 

keuangan diperlukan query yang berfungsi mengumpulkan data dari setiap 

transaksi yang telah dimasukkan melalui form. Sebagai contoh dalam 

menyusun laporan laba rugi, data-data yang diperlukan yaitu data penjualan 

pada tabel penjualan tunai, data pembelian persediaan pada tabel pembelian 

kredit, dan data pengeluaran kas seperti beban-beban kegiatan operasional 

seperti beban listrik, gaji dan data pembelian persediaan dari tabel 

pengeluaran kas. Fungsi adanya query adalah untuk meringkas semua data 

transaksi yang diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan. Melalui 

query, setiap adanya perubahan data pada tabel akan mempengaruhi laporan 

keuangan yang disusun.  

5. Menghasilkan laporan keuangan 

Laporan keuangan yang telah disusun meliputi laporan posisi keuangan, 

laporan laba rugi dan laporan persediaan. Data yang dimasukkan akan 

muncul secara otomatis dalam laporan yang disusun sehingga tidak perlu 

melakukan perhitungan secara manual.  

6. Membuat menu utama 

Tahap terakhir yaitu penyusunan halaman menu utama. Form yang telah 

dibuat untuk mencatat transaksi akan ditampilkan dalam halaman ini, form 

tersebut disajikan menjadi menu-menu agar pengguna lebih mudah 

membuka form dan memasukkan data keuangan.  
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4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan  

Kerja praktik dikategorikan ke beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, 

yaitu tahap persiapan, tahap implementasi, tahap penilaian dan evaluasi. Berikut 

merupakan penguraian beberapa tahap pelaksanaan kerja praktik: 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dalam kerja praktik dimulai dari: 

1. Mempelajari dan  memahami aktivitas usaha Anisa Scraft dan usaha 

yang sejenis. 

2. Melakukan kunjungan dan memperkenalkan diri serta menjelaskan 

tujuan dari melakukan kerja praktik, disertai dengan observasi secara 

langsung dan wawancara terhadap pemilik Anisa Scraft. 

3. Wawancara dilakukan untuk mencari dan memahami masalah-masalah 

yang dihadapi Anisa Scraft yang berkaitan dengan pencatatan 

akuntansi, kemudian memberikan solusi penjelasan seputar sistem 

pencatatan akuntansi yang disarankan guna membantu pemilik dalam 

menemukan penyelesaian atas masalah yang dihadapi. 

4. Mengajukan izin kerja praktik kepada pemilik Anisa Scraft. 

5. Melakukan penyusunan dan pengajuan proposal kepada pembimbing 

kerja praktik dan prodi akuntansi. 

 

4.4.2 Tahap Implementasi 

Tahap implementasi dalam kerja praktik dimulai dari: 

1. Melakukan observasi dan wawancara lebih lanjut untuk memahami 

kegiatan operasional usaha, masalah yang terjadi dalam kegiatan 
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operasional yang berfungsi dalam pengumpulan data untuk melakukan 

perancangan sistem akuntansi sehingga sesuai dengan kondisi 

perusahaan. 

2. Perancangan sistem akuntansi dilakukan dalam bentuk Microsoft 

Office Access. 

3. Melakukan simulasi terhadap keakuratan sistem terlebih dahulu 

dengan cara memasukkan transaksi Anisa Scraft selama 1 (satu) bulan 

sebelum memberikan pelatihan kepada pihak Anisa Scraft, jika 

terdapat sistem yang bermasalah atau tidak sesuai maka akan 

dilakukan perbaikan.  

4. Menguji keakuratan sistem yang telah dirancang 

5. Memberikan pelatihan cara penggunaan sistem kepada Anisa Scraft 

dan menjelaskan kegunaan dari masing-masing menu yang telah 

dirancang. 

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Evaluasi 

Berikut merupakan tahap penilaian dan evaluasi dalam kerja praktik: 

1. Setelah melakukan implementasi sistem, maka selanjutnya dapat 

dilakukan penyusunan laporan kerja praktik. 

2. Dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian kerja praktik 

dengan mengunjungi lokasi kerja praktik. 

3. Setelah evaluasi dilakukan pengumpulan hardcover laporan kerja 

praktik ke BAAK. 
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4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

 
Kerja praktek dilaksanakan di Anisa Scraft dimulai pada bulan 

November 2018 sampai dengan Januari 2019. Berikut jadwal rencana kegiatan 

selama kerja praktek dapat dilihat tabel sebagai berikut sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik di Anisa Scraft 

No Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 

1 Survei tempat kerja praktik 19 November 2018 s/d 

23 November 2018 

2 Melakukan kunjungan dan meminta izin kerja 

praktik. Memahami kegiatan operasional dan 

mengumpulkan data usaha. 

25 November 2018 s/d 

26 November 2018 

3 Membuat proposal kerja praktik 

 

26 November 2018 s/d 

27 November 2018 

4 Perancangan sistem pencatatan akuntansi 

dengan Microsoft Office Access.  

29 November 2018 s/d 

15 Desember 2019 

5 Simulasi keakuratan dan keandalan sistem 

sebelum dilakukan implementasi. 

17 Desember 2018 s/d 

18 Desember 2019  

6 Diskusi terhadap pemilik mengenai kekurangan 

sistem dan penambahan fungsi lainnya. 

19 Desember 2019 s/d 

22 Desember 2019 

7 Pelatihan terhadap pemilik usaha. 24 Desember 2018 s/d 

31 Desember 2018 

8 Implementasi sistem. 1 Januari 2019 s/d 20 

Januari 2019 

9 Melakukan evaluasi apakah sistem bekerja 

dengan baik. 

25 Februari 2019 s/d 

26 Februari 2019 

10 Serah terima sistem kepada pemilik Anisa 

Scraft 

28 Februari 2019 

Sumber: Data diolah, 2019. 
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