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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu dalam 

peningkatan, pengembangan dan pengimplenetasian sistem pendataan akuntansi 

yang didasarkan dengan perangkat lunak modern yaitu Microsoft Office Access agar 

dapat membantu mempermudah perusahaan menghadapi masalah yang dimiliki 

dan dapat menyampaikan laporan finansial yang berdasarkan standar yang berlaku, 

yaitu SAK EMKM. Menurut Indriantoro dan Supromo (2013), tujuan dari suatu 

penelitian adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi entitas dengan 

menggunakan metode-metode yang sistematis dan terstruktur. 

 Berdasarkan pemakaian, kategori penelitian ini digolongkan sebagai jenis 

penelitian terapan yang bermaknakan jenis penelitian yang menujukan pada 

penyelesaian kasus yang terlibat dengan entitas dan mengarahkannya untuk 

menjawab pertanyaan tertentu dalam menentukan kebijakan atau prestasi tertentu 

(Indriantoro & Supomo, 2013). 

 Berdasarkan keunikan masalah, penelitian ini digolongkan sebagai studi 

kasus dan lapangan yang merupakan penelitian dengan partikularitas masalah yang 

berhubungan dengan konteks situasi sekarang dari subyek yang ditelaah serta 

korelasinya dengan lingkungan sesuatu unit sosial. Subyek penelitian dapat bersifat 

pribadi, grup, instansi, atau masyarakat. 
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4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Data-data yang digunakan dalam proyek kerja praktik ini termasuk 

golongan data primer. Makna dari data primer adalah data-data mengenai 

perusahaan yang didapatkan langsung dari pemilik melalui wawancara dengan 

pemilik dan observasi tempat usahanya. Metode penghimpunan data yang 

digunakan dalam proyek ini adalah wawancara dan observasi. Penggunaan kedua 

metode mengikuti metode dari Indriantoro dan Supomo (2013) yang memiliki 

penjelasan sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Teknik wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

melaksanakan pertemuan antara kedua pihak untuk mendapatkan 

informasi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Tujuan teknik ini 

bermaksud untuk memperoleh informasi berupa aktivitas operasional dan 

persoalan yang dimiliki pemilik toko yang berkaitan dengan skema 

pencatatan akuntansi. 

2. Observasi 

Teknik observasi merupakan cara mengamati secara langsung terhadap 

seluruh kegiatan toko yang terjadi sehingga tidak memerlukan komunikasi 

dengan objek penelitian. Kegiatannya dapat berupa kegiatan operasional 

dan alur pencatatan transaksi. 
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4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan sistem pencatatan pada Wei Xing dimulai setelah 

mengumpulkan data dengan metode dari Indriantoro dan Supomo (2013), yang 

memperoleh informasi tentang kegiatan operasional toko dan kendala berkaitan 

pencatatan transaksi yang dihadapi oleh Wei Xing. Setalah mengenal dan mengerti 

kegiatan operasional dan kendalanya, langkah seterusnya yaitu mengawali dengan 

merancang sistem pendataan akuntansi yang didasarkan dengan perangkat lunak 

Mircrosoft Office Access. Perancangan sistem disesuaikan dengan keinginan 

pemilik usaha dan menunjang pemilik dalam menyusun laporan keuangan yang 

efisien sehingga pemilik dapat memanfaatkan laporan finansial tersebut sebagai 

patokan untuk mengambil keputusan untuk kontinuitas usaha pemilik. 

Setiap modul menu akan terhubung langsung dengan sistem yang tersedia 

digunakan agar pemilik mudah menggunakan sistemnya untuk membaca informasi 

finansial usahanya. Daftar akun yang dibuat berdasarkan keperluan pemilik agar 

pemilik atau pengguna sistem dapat mengadaptasi dengan alur sistem yang tersedia. 

Sistem akuntansi tersebut akan menunjukkan home dan form yang berfungsi untuk 

membantu proses penginputan informasi mengenai transaksi yang terhubung secara 

spontan dengan laporan. Laporan yang akan disajikan dari sistem tersebut terdiri 

dari laporan penjualan dan pembelian, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, 

laporan persediaan. Proses penyusunan sistem pencatatan akuntansi pada Wei Xing 

dapat dilihat dari Gambar 2 di bawah ini: 
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Gambar 2 Proses perancangan sistem akuntansi, sumber: Penulis, 2019. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan  

4.4.1 Tahapan Pelaksanaan  

Beberapa tahap proses penyelenggaraan proyek kerja praktik ini yang 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini merupakan tahap awal penyelenggaraan proyek kerja praktik 

yang terdiri dari beberapa akitvitas sebagai berikut: 

a. Mengadakan peninjauan tempat kerja praktik serta memperoleh 

konvensi dari pemilik untuk mengizinkan Wei Xing dijadikan lokasi 

kerja praktik. 

Wawancara dan Observasi 

Penyusunan Daftar Akun 

 

Peracangan Sistem 

 

Penjelasan Sistem 

 

Implementasi Sistem 

 

Laporan Keuangan 
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b. Mengadakan kunjungan ke lokasi kerja praktik untuk 

menyampaikan penjelasan mengenai tujuan penyelenggaraan 

proyek ini. 

c. Mengadakan kunjungan kedua ke lokasi kerja praktik untuk 

mewawancara dengan pemilik Ibu Mimi dan mengamati langsung 

kondisi usahanya. 

d. Memahami dan mempelajari persoalan yang bersangkutan dengan 

akuntansi yang dihadapi oleh Wei Xing. Setelah itu, meyampaikan 

solusi atas persoalan tersebut kepada pemilik. 

e. Mengajukan proposal mengenai proyek ini yang ditujukan ke dosen 

pembimbing dan divisi program studi akuntansi. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini merupakan tahap kedua penyelenggaraan kerja praktik yang 

terdiri dari beberapa aktivitas sebagai berikut: 

a. Mengadakan wawancara dan observasi yang kedua kali ke Wei Xing 

agar lebih mengerti mengenai aktivitas usaha dan sistem pendataan 

akuntansi yang diaplikasikan oleh Wei Xing. 

b. Menghimpunkan kelengkapan data-data untuk meyusun sistem 

pencatatan akuntansi yang dikondisikan dengan keadaan usaha Wei 

Xing. 

c. Menunjukkan dan memastikan hasil penyusunan sistem kepada 

pemilik apakah telah memenuhi keinginannya dan bisa 

menganjurkan solusi atas persoalan yang timbul. 
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d. Menguji dan mencoba sistem yang telah disusun untuk mengetahui 

apakah fungiosnal sistem tersebut tidak terdapat masalah. Apabila 

sistem tersebut memiliki masalah, maka akan mengatasi masalah 

tersebut sebelum dilakukan pelatihan kepada pengguna sistem. 

e. Mengadakan pelatihan kepada pihak pengguna yang berkaitan 

dengan tahap-tahap penggunaan sistem akuntansi yang telah disusun 

dan menjelaskan berbagai fitur-fitur yang terdapat dalam sistem 

tersebut, seperti form dan laporan. 

f. Mengadakan pengimplementasian sistem akuntansi yang tersedia 

untuk menguji manfaat dan fungsi sistem tersebut. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Dalam tahap ketiga atau terakhir dari penyelenggaraan proyek ini, 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan terdiri dari: 

a. Menyusun laporan proyek sesuai dengan hasil pengimplementasian 

sistem akuntansi yang disusun. 

b. Mendampingi dosen pembimbing dalam mengadakan kunjungan ke 

lokasi kerja praktik dalam hal penilaian hasil kerja praktik yang telah 

diselenggarakan. 

c. Melakukan revisi atas laporan yang telah dievaluasi oleh dosen 

pembimbing. 

d. Mendapatkan penilaian dan persetujuan dari program studi 

Akuntansi untuk menjilid laporan kerja praktik. 
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e. Menyerahkan hardcopy laporan kerja praktik ke divisi yang 

bersangkutan yaitu Biro Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan (BAAK). 

4.4.2 Jadwal Pelaksanaan  

Pelaksanaan kerja praktik pada Wei Xing dimulai dari tanggal 4 Maret 

sampai dengan 7 Juli 2019. Jadwal penyelenggaraan proyek ini dapat dilihat pada 

tabel 1 di bawah ini: 

Tabel 1 

Jadwal Penyelenggaraan Kerja Praktik di Wei Xing 

No Kegiatan Maret April Mei Juni - 7 Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Peninjauan lokasi proyek                 

2. Mengunjung ke lokasi 

proyek dan berwawancara 

serta menganalisis 

persoalan usaha 

                

3. Menyusun proposal 

proyek 

                

4. Menyerahkan surat 

pernyataan klien atas hal 

persetujuan kerja praktik  

                

5. Melaksanakan 

pengamatan dan 

mengumpulkan data 

                

6. Menyusun sistem 

akuntansi dengan 

Microsoft Office Access  

                

7. Menguji coba hasil 

rancangan sistem dan 

memperbaiki kendalanya 
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No Kegiatan Maret April Mei Juni - 7 Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

8. Mengimplementasikan 

sistem 

                

9. Melaksanakan 

pengawasan dan pelatihan 

sistem 

                

10. Mengunjung ke lokasi 

kerja praktik dengan dosen 

pembimbing dalam hal 

pengevaluasian proyek. 

                

Sumber: Penulis, 2019. 
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