
14 Universitas Internasional Batam 

BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Di dalam malakukan penelitian terdapat persiapan persiapan yang harus 

dsiapkan diantaranya perancangan, rancangan pembangunan aplikasi di dalamnya 

didapati seluruh proses perancangan sistem yang dituliskan di dalam satuan naskah 

yang lengkap, padat dan tertata juga bertujuan supaya penelitian yang dilaksanakan 

dapat efektif dan efisien juga menjelaskan mengenai poin poin yang akan dilakukan, 

kesulitan yang didapat selama melakukan penelitian, juga untuk mendapatkan 

pedoman yang lengkap terhadap peneliti yang menjalankan penelitian (Kuswanti, 

2016). 

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian terapan. Penelitian terapan 

(applied research) membuka fakta baru yang menopang teori yang ada dan mencabar 

keampuhan dari teori. Hubungan yang ada terbilang kuat antara penelitian murni dan 

penelitian terapan yang mana pada penelitian murni dapat menghasilkan prinsip-

prinsip umum yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis. 

Penelitian terapan mempunyai tujuan yang secara jelas juga spesifik, dan 

menampilkan terapan praktis dari apa apa yang nantinya diperoleh yang sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan manusia (Nasution, 2016). 

Penelitian terapan juga penelitian lanjutan yang didalamnya terdapat praktik 

praktik baru dan teori yang berhubungan bisa langsung menyelesaikan masalah dan 

bisa diaplikasikan dalam setiap tindakan tindakan yang dilakukan. Karenanya, 
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penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengadakan perbaikan pada aplikasi komputer 

pencatatan akuntansi terhadap Tampan Barbershop, melalui perencanaan dan 

implementasi pada aplikasi komputer pencatatan akuntansi yang menggunakan 

perangkaat lunak Microsoft Office Access, supaya diharapkan bisa mempersiapkan 

dan menampilkan laporan keuangan yang berdasarkan kepada SAK EMKM. 

4.2 Teknik Perolehan Data 

Perolehan data yang didaptkan oleh penulis adalah data yang bersifat primer. 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Berikut 

teknik atau cara perolehan data yang penulis manfaatkan, didalamnya terdapat 

beberapa hal, yaitu: 

1. Observasi

Kebiasaan/pola perilaku pada suatu atau berbagai subyek, obyek, atau 

peristiwa yang terjadi dengan sistematik tanpa adanya pertanyaan yang muncul 

atau keluar masuk informasi dengan berbagai individu (Indriantoro & Supomo, 

2013). Observasi dirasa baik untuk dilakukan oleh penulis agar mendapatkan hasil 

akhir penelitian dengan maksimal. 

2. Wawancara

Teknik perolehan data pada wawancara ini lebih kepada hal-hal yang 

komunikatif terhadap peneliti kepada pemilik usaha. Idriantoro dan Supomo 

(2013) dalam opininya menyatakan mengenai teknik pengumpulan data berarti 

pertanyaan-pertanyaan secara langsung atau tersirat terhadap subjek yang menjadi 
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hal yang diteliti yang diilustrasikan dengan survei, alat komunikasi dan bertatap 

muka secara langsung serta terjadi pada saat diadakannya wawancara. Wawancara 

dilaksanakan di Tampan Barbershop dengan menghadirkan pemilik dan karyawan 

Tampan Barbershop untuk mendapatkan dan memperjelas data mengenai 

operasional usaha, serta permasalahan yang didapati didaam proses 

berkembangnya bisnis yang dijalankan. Dengan begitu didapati beberapa informasi 

mengenai kelangsungan proses pelaporan dan pencatatan pada kas dan penjualan 

juga persediaan yang dilakukan serta pelaporan laporan keuangan yang tersaji. 

4.3 Proses Perancangan 

Kunjungan dan studi yang mengarah pada situasi ini, pertemuan dan persepsi 

akan memberikan data penting dan mendapatkan ulasan tentang latihan bisnis hari 

demi hari, masalah yang terjadi, keterbatasan dalam kerangka kontrol internal dan 

catatan pembukuan di Tampan Barbershop, pencegah ini akan menjadi motivasi di 

balik mengapa perlu membuat kerangka kerja untuk usaha ini. Microsoft Access 

digunakan sebagai aplikasi untuk menyusun kerangka kerja yang disesuaikan dengan 

kebutuhan bisnis dan dimaksudkan untuk dipahami secara efektif oleh klien. 

Kerangka kerja yang terstruktur hampir pasti akan membantu pemilik dalam 

merencanakan laporan keuangan secara konsekuen, tepat dan dapat diandalkan dan 

bergantung pada kemungkinan besar membantu pemilik dalam menentukan pilihan 

dan metodologi masa depan. 

Berikut ilustrasi alur pembangunan aplikasi tersebut: 
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Gambar 2 Proses Pembangunan Sistem , Sumber: Penulis, 2018 

Rencana pembuatan aplikasi komputer pencatatan akuntansi terdapat beberapa 

langkah di dalam aplikasi pencatatan akuntansi pada Tampan Barbershop yaitu: 

1. Bertemu dengan pemilik dan pekerja dengan tujuan memahami latihan

operasional yang terdapat di Tampan Barbershop. 

2. Selidiki dan bedakan halangan yang dihadapi.

3. Pertukaran langsung dari masalah yang ada saat ini dan dampaknya ke depan.

4. Berikan nasihat dan kontribusi pada penghalang yang dihadapi.

Merancang Sistem 

Wawancara Uji Coba 

Analisa Masalah Pelatihan 

Pembahasan 
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Menguji 
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5. Memahami materi SAK EMKM dan aplikasinya.

6. Menyusun kerangka kerja pencatatan pembukuan dengan siklus operasional

toko. 

7. Menilai dan melakukan peningkatan jika masih ada kekurangan dalam

kerangka kerja. 

8. Uji kerangka kerja yang telah dibuat untuk mensurvei ketepatan kerangka

ketika memasuki bursa dan mendapatkan laporan anggaran yang tepat. 

9. Menyiapkan manual untuk klien untuk hampir pasti memahami kerangka

kerja pada premis yang berkelanjutan. 

10. Latih pemilik untuk memahami dasar-dasar pembukuan dan mengerjakan

kerangka kerjanya. 

11. Eksekusi kepada pemilik dalam menggunakan kerangka kerja.

12. Berikan kontribusi pada kontrol interior bisnis dengan tujuan agar kesalahan

dapat dibatasi. 

4.4 Tahapan dan Jadwal Kerja 

4.4.1 Tahapan 

Tahap awal ini dimulai dengan meninjau UMKM yang perlu merencanakan 

aplikasi komputer pembukuan dan mulai memilih praktik lingkungan kerja yang 
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memenuhi kebutuhan sesuai aturan yang diberikan oleh pekerjaan yang layak. 

Kriteria untuk memilih latihan lingkungan kerja berikut ini adalah: 

1. Lingkungan kerja praktek telah beroperasi minimal dalam satu tahun.

2. Lingkungan kerja praktek bukan merupakan lokasi mahasiswa bekerja dan

bukan  pula bisnis yang memiliki hubungan keluarga dengan mahasiswa 

tersebut. 

3. Pemilik bisnis mengaku bersedia mengimplementasikan sistem akuntansi yang

telah dirancang. 

4. Lingkungan kerja praktek bisa merupakan badan pemerintahan / pihak swasta,

BUMN/BUMD, usaha lokal/UMKM pedesaan, Penanaman Modal Asing 

(PMA) desa / kota ataupun bentuk usaha atau organisasi lainnya. 

Sesuai ciri-ciri di atas, maka dari itu penulis mendapatkan lingkungan tempat 

kerja praktek yang memenuhi ciri tersebut, juga bergerak dalam usaha jasa yang 

berlokasi di Khazanah Plaza, Kota Batam ialah Tampan Barbershop, Pemilik usaha 

tersebut merestui untuk mengimplementasikan aplikasi komputer pencatatan 

akuntansi yang dibangun dan setuju menandatangani lembar pernyataan klien yang 

dilampirkan kepadanya. Dari proses survei dan pertemuan tatap muka juga telah di 

dapatkan informasi mengenai total karyawan, rentang waktu operasional, serta 

ilustrasi yang secara umum tentang pencatatan transaksi operasional yang terbilang 

masih tercatat dengan teknik manual, dicatatkan ke dalam laporan harian oleh pemilik 

usaha juga pekerja. 
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4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Data yang telah berhasil dikumpulkan yang melalui tahapan awal nantinya 

ditentukan sebagai dasar untuk membangun aplikasi komputer pencatatan akuntansi 

dan kontrol internal di Tampan Barbershop. Di tahapan pengaplikasian diajukan 

proposal atau kerja praktek untuk persetujuan oleh dosen pembimbing dan ketua 

program studi akuntansi. Dari hasil survey dan pertemuan tatap muka yang telah 

dilaksanakan di awal didapati hambatan-hambatan yang ada antara lain yaitu Tampan 

Barbershop tidak dapat mengetahui berapa persisnya total biaya yang ditimbulkan 

dari aktivitas usahanya. 

Berdasarkan kejadian tersebut maka aplikasi komputer pencatatan akuntansi 

dibangun menggunakan Microsoft Access serta dengan proses yang cukup mudah 

untuk digunakan dan dipahami bagi pemilik atau pekerja. Selanjutnya di rancanglah 

aplikasi tersebut. Jika aplikasi tersebut telah selesai dirancang dan dibangun barulah 

akan digunakan, maka dari itu penulis memulai pelatihan tentang tata cara cara 

penggunaan aplikasi tersebut dan pengenalan aplikasi yang sudah dibangun. Pelatihan 

dalam memahami laporan keuangan juga diberikan oleh penulis pada saat masa 

pelatihan tersebut. 

Sesudah masa penilaian selesai, penulis mengunjungi secara rutin guna 

memastikan aplikasi yang sudah dibangun bisa menolong pemilik atau pengguna 

untuk menyelesaikan masalah dan hambatan yang ada, juga jika nantinya terdapat hal 

khusus oleh pemakai aplikasi bisa disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan dan 

dapat diaplikasikan dengan baik oleh pemilik bisnis atau pemakai aplikasi. 
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Sesudah proses implementasi akan terus dipantau dan dievaluasi guna 

memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Jika dirasa sistem sudah sesuai dan dapat 

beroperasi dengan lancar, oleh karena itu penyerahan aplikasi yang final bisa 

dilaksanakan. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Dalam laporan ini aktivitas kegiatan diinformasikan dalam bentuk laporan. 

Dosen pembimbing mendatangi Tampan Barbershop untuk mengetahui bahwa 

aplikasi yang sudah dibangun diaplikasikan dan Dosen pembimbing memberi 

penilaian juga melakukan evaluasi terhadap aplikasi tersebut. 

Sesudah Dosen pembimbing memberi nilai dan melakukan evaluasi, langkah 

terakhir yang dilaksanakan adalah penyelesaian laporan. Hardcover yang telah dibuat 

dan sudah diberi revisi dari Dosen pembimbing, diberikan ke Biro Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan perpustakaan beserta dengan CD yang 

terlampir. Kerja praktek ini nantinya menjadi dasar penilaian mata kuliah Kerja 

Praktek I dan II. 

4.4.4 Jadwal Kerja 

Proyek Kerja praktek ini dimulai di Tampan Barbershop pada tanggal 1 Juni 

2018 sampai dengan bulan 31 Oktober 2018. 

Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik di Tampan Barbershop 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 08 Juni - 26 Juni Survei tempat 
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2 02 Juli – 07 Juli 
permintaan izin kepada pemilik 

usaha 

3 12 Juli – 16 Juli Penyusunan proposal 

4 29 Juli– 04 Agustus Wawancara 

5 06 Agustus – 17 Agustus Pengumpulan data 

6 22 Agustus – 27 Agustus Penyusunan kerangka 

7 05 September – 16 September Pembuatan sistem 

8 21 September – 26 September Pengujian 

9 02 Oktober – 07 Oktober Perbaikan 

10 08 Oktober – 14 Oktober Implementasi 

11 16 Oktober – 20 Oktober Evaluasi 

12 23 Oktober – 03 November Implementasi 

13 06 November – 08 November Pengawasan dan peninjauan 

sumber:Penulis, 2018 
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