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BAB IV
METODOLOGI

4.1 Rancangan Penelitian

Tujuan utama dari penilitian ini adalah memberikan kemudahan ke

pemilik toko Jayden Fish dalam pengolahan laporan keuangan. Bedasarkan tujuan

tersebut, penelitian ini merupakan penilitian terapan. Penelitian terapan adalah

penilitian dimana penelitian tersebut lebih mengutamakan pemecahan masalah

secara praktis, efisien dan mengarah untuk menjawab permasalahan yang spesifik.

dalam hal penetuan kebijakan, pengambilan keputusan, atau kinerja tertentu

(Indriantoro & Supomo, 2013). Penelitian terapan digolongkan menjadi 3 yaitu:

a. Penelitian Evaluasi

Penelitian evaluasi merupakan penelitian untuk mendukung pemilihan

pada beberapa opsi atau alternatif tindakan guna dalam pengambilan

kebijakan dan strategi ekonomi.

b. Penelitian dan Pengembangan

Merupakan salah satu metode penelitian yang untuk mengembangkan

sesuatu yang telah ada menjadi lebih baik dan menghasilkan suatu produk

baru.

c. Penelitian Aksi

Penelitian aksi memiliki tujuan untuk mengembangkan aksi atau

pendekatan baru untuk memecahkan masalah secara praktis dan efektif

sesuai dengan kondisi lapangan.
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Permasalahan yang akan diteliti akan mengutamakan hal pengenalan atau

pemahaman pada kasus yang ada dan memberikan solusi yang tepat. Bedasarkan

hal tersebtu penelitian ini dikategorikan dalam studi kasus dan lapangan. Studi

kasus dan lapangan adalah penelitian yang subjek masalahnya memiliki ciri

karateristik yang berhubungan atau berkaitan dengan latar belakangnya atau kondisi

yang diteliti sekarang, serta hubungan dengan lingkungan subjek (Indriantoro &

Supomo, 2013).

4.2 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang akan digunakan dalam penilitian ini, data

yang diambil bersifat data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh

secara langsung dari sumbernya atau narasumber dengan cara berinteraksi secara

langsung baik dengan wawancara, observasi atau pengisian kuesioner. Dalam

penelitian ini akan dilakukan dengan cara wawancara dan observasi kondisi

lapangan.

Wawancara adalah metode pengumpulan data secara langsung berinteraksi

dengan narasumber dengan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan

subjek penelitian. Peneliti melakukan survei lokasi penelitian. Setelah dilakukan

kegiatan survey, peneliti pengajukan beberapa pertanyaan kepada pengurus Toko

Jayden Fish untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan sekarang dan

kondisi lapangannya.

Observasi yang dilakukan berupa proses pengamatan kondisi lapangan

dengan mencatat pola perilaku kejadian yang bersifat karakteristik tanpa melakukan

proses wawancara dan komunikasi. Dalam hal ini peniliti melakukan pengamatan
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siklus kegiatan transaksi yang terjadi di Toko Jayden Fish. Peneliti mencatat

kejadian yang diamati tanpa melakukan komunikasi atau tanya jawab.

4.3 Proses Perancangan

Setelah dilakukan proses wawancara dan observasi, peneliti melakukan

analisa dan studi kasus untuk memberikan pengendalian yang tepat terhadap

masalah yang sedang dihadapi. Informasi yang dikumpulkan selama proses

wawancara dan observasi menjadi dasar dalam studi kasus penelitian ini.

Perancangan akan dilaksanakan sesuai dengan hasil analisa studi kasus.

Awal proses perancangan, peneliti mempertimbangkan kebutuhan

secukupnya untuk menyelesaikan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini,

peneliti fokus ke sisi peracangan sistem akuntasi Toko Jayden Fish. Sistem

akuntansi yang dirancang diharapkan dapat diandalkan dan sesuai dengan

kebutuhan pemilik Toko Jayden Fish dalam hal keperluan akan informasi laporan

keuangan.

Tahap awal peracangan diawali dengan melakukan daftar tabel akuntansi.

Tabel yang disediakan meliputi daftar akun, aset tetap dan persediaan, jurnal umum

dan jurnal penyesuaian. Fungsi tabel tersebut adalah sebagai tempat perekaman data

yang nantinya akan terkelola untuk menghasilkan informasi.

Selanjutnya dilakukan interaksi antar tabel tersebut. Hubungan tersebut

dikaitkan dalam query dengan merumuskan transaksi yang berkaitan tabel satu

dengan yang lainnya. Fungsi query adalah untuk mehubungkan atau

mengomunikasikan masing-masing tabel
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Sistem yang dirancang akan dilakukan sesuai dengan keinginan dan

kebutuhan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan akan mengkonfirmasi dan

menfinalisasi sistem tersebut. Tindakan perbaikan atau pengembangan sistem akan

dilanjuti setelah dilakukan implementasi awal. Perbaikan dan pengembangan akan

dilakukan hingga sistem tersebut siap dipakai dalam jangka panjang dan sesuai

dengan kebutuhan pemilik toko.

4.4 Tahapan dan Jadwal Perancangan

4.4.1 Tahap Persiapan

Merupakan tahap awal dimulainya penelitian. Pada tahap ini dimulai

dengan melakukan proses pencarian, survei tempat melakukan implementasikan

sistem akuntansi. Selama proses survei terdapat beberapa kriteria yang perlu

diperhatikan seperti:

a. Tempat yang akan diteliti setidaknya telah beroperasional secara normal

dalam jangka waktu satu tahun.

b. Tempat penelitian tidak memiliki hubungan langsung dengan mahasiswa

seperti tempat kerja atau usaha milik keluarga mahasiswa.

c. Pemilik tempat bersedia tanpa terpaksa untuk diimplementasikan sistem

yang dirancang oleh mahasiswa.

Berkat hasil survei dan eksplorasi disekitar daerah komplek ruko dekat

patung kuda putih Kecamatan Bengkong Kota Batam, ditemukan Toko Jayden

Fish. Pemilik toko bersedia untuk berkerja sama denga mahasiswa dalam

merancang sistem akuntansi untuk Toko Jayden Fish.
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Hasil dari kunjungan pertama tersebut, peneliti mendapat persetujuan dan

perizinan untuk melakukan penelitian di Toko Jayden Fish. Selanjutnya peneliti

menyiapkan proposal penelitian.

4.4.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan setelah proposal penelitian telah

disetujui oleh pemilik toko. Tahap pelaksaan mencakup proses pengumpulan data,

informasi guna untuk melakukan rancang sistem yang tepat dan handal. Data dan

informasi didapatkan melalui proses tanya jawab atau wawancara dan pengamatan

atau observasi kegiatan operasional Toko Jayden Fish.

Informasi terkumpul akan dianalisa sebagai dasar dalam rancangan

pembuatan sistem akuntasi Toko Jayden Fish. Sistem yang telah dirancang akan

dilakukan uji coba dan melewati beberapa proses perbaikan dan pengembangan.

Proses perbaikan dan pengembangan akan dilakukan sampai memenuhi kebutuhan

pemilik toko terpenuhi.

Pelatihan untuk menggunakan sistem tersebut akan dilakukan secara

bertahap setelah sistem akuntansi tersebut siap digunakan. Pelatihan dilaksanakan

langsung di toko. Pada tahap akhir akan melakukan pengawasan dan pengamatan

terhadap jalannya sistem tersebut untuk memastikan sistem tidak bermasalah.

4.4.3 Tahap Penilaian dan Perlaporan

Tahap ini dilakukan setelah sistem akuntansi tersebut selesai dirancang

dan diimplementasikan di Toko Jayden Fish. Tahap ini mencakup evaluasi dosen

pembimbing terhadap sistem dan penyusunan laporan penelitian. Evaluasi
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dilakukan dengan kunjunan dosen pembimbing ke tempat penelitian guna memberi

penilaian dan konfirmasi.

Penilaian akan dilakukan dengan wawancara dan uji coba sistem

akuntansi. Dosen pembimbing akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai

penelitian untuk dijawab oleh pemilik toko. Sistem tersebut akan diuji coba dengan

pengamatan dosen pembimbing untuk mengkonfirmasi apakah sistem tersebut

berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancanannya.

Proses penyusunan laporan dilakukan setalah proses evaluasi. Laporan

disusun sesuai dengan format laporan penelitian dan akan dikoreksi oleh dosen

pembimbing secara berkala. Pada tahap finalisasi laporan, peneliti melengkapi

lampiran-lampiran guna untuk perlaporan penelitian dan pengumpulan hardcover

kepada Universitas Internasional Batam.

4.4.4 Jadwal Kerja

Dalam proses pengerjaan kerja praktik ini diestimasi membutuhkan waktu

selama 3 (tiga) bulan untuk sampai tahap finalisasi. Jadwal kegiatan kerja praktik

dilaksanakan sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 1

Jadwal Pelaksanaan

No Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
1 Oktober 2018 Observasi lapangan
2 01 November 2018 – 14 November 2018 Analisis usaha
3 15 November 2018 – 30 November 2018 Perancangan proyek
4 1 Desember 2018 – 31 Desember 2018 Penyusunan Laporan Kerja Praktik
5 1 Januari 2019 - 31 Januari 2019 Pelatihan penggunaan sistem dan implementasi
7 Februari 2019 Finalisasi laporan kerja praktik

Sumber: Data diolah, 2019
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