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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Proyek ini memiliki objektif yang berguna untuk mendukung dan 

mengajarkan cara menggunakan sistem akuntansi yang berdasarkan sistem 

software Microsoft Office Access dimana kedepannya akan implementasikan pada 

I LOVE SOYAKU, diharapkan untuk kedepannya dapat mendukung serta 

mempermudah pengambilan keputusan terhadap permasalahan-permasalahan 

operasional yang dihadapi oleh perusahaan dan sistem yang dirancang mampu 

menyajikan laporan keuangan yang berbasis ketentuan SAK EMKM yang 

berlaku. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013), penelitan memiliki manfaat dan 

tujuan untuk mengembangkan dan menambah ilmu dengan melakukan beberapa 

cara atau aturan-aturan tertentu yang teratur dan tertata guna menyelesaikan 

masalah-masalh yang dihadapi perusahaan bersera untuk memperoleh tujuan bagi 

pemakai. 

Tujuan pelaksanaan penelitian dengan cara kerja praktik ini adalah jenis 

penelitian terapan. Penelitian ini mengutamakan dalam penanganan permasalahn 

yang kecil, bisa berupa permasalahan yang terdapat pada perusahaan di zaman 

sekarang dan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah ini atau berupa suatu 

kondisi khusus disuatu perusahaan bisnis yang harus dijalankan perbaikan. 

Penelitian terapan difokuskan untuk hanya menyelesaikan pertanyaan yang 

mendalam dalam menentukan suatu kebijakan kinerja tertentu atau tindakan 

(Indriantoro & Supomo, 2013). 
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Dilihat dari permasalahan yang timbul, penelitian mengenai ini bisa 

diklasifikasikan menjadi studi kasus dan studi lapangan. Kedua studi ini ialah 

penelitian yang jenis masalahnya yang memiliki hubungan dengan kondisi terkini 

dan latar belakang dari subyek yang dipelajari serta hubungannya dengan 

lingkungan. Individu, kelompok, lembaga atau komunitas merupakan subjek yang 

dipelajari (Indriantoro & Supomo, 2013). 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Penerapan kerja praktik, peneliti menerapkan data primer yang diperoleh 

langsung oleh sumber dengan melaksanakan pengajuan pertanyaan dan 

peninjauan ke lokasi kerja praktik. Langkah-langkah yang dilalui untuk 

mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan cara pengumpulkan data survei dengan metode 

yang digunakan melalui pertanyaan lisan (Indriantoro & Supomo, 2013). 

Setelah memperoleh tempat kerja praktik, perencanaan yang diterapkan 

yaitu melaksanakan wawancara terhadap pemilik usaha secara langsung. 

Tujuan wawancara yang diterapkan untuk mengetahui jalannya 

operasional usaha dan permasalahan yang berkaitan dengan operasional 

dan pencatatan akuntansi yang dihadapi I LOVE SOYAKU. 

2. Observasi  

Indriantoro dan Supomo (2013) menyatakan bahwa, observasi merupakan 

proses pengumpulan data tanpa membutuhkan tanya jawab dengan objek 

penelitian. Observasi ini dilaksanankan dengan pengamatan secara 
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langsung di I LOVE SOYAKU, pengamatan yang dilakukan seperti 

memperhatikan jalannya operasional, kemudian dilanjutkan dengan 

dilakukannya pencatatan yang dilakukan oleh pihak operasional. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Pengumpulan informasi menggunkan cara wawancara atau kunjungan 

praktek merupakan langkah dasar yang dijalankan untuk memulai proses 

perencanaan sistem pencatatan akuntansi untuk I LOVE SOYAKU, yaitu tentang 

permasalah dan kegiatan oprasional yang dihadapi oleh objek penelitian. Setelah 

memahami dan mengetahui mengenai kegiatan oprasional dan kondisi, maka 

tindakan yang perlu diambil yaitu dengan merancangkan sistem pencatatan 

akuntansi memanfaatkan software Microsoft Office Access. Pencatatan sistem 

yang dibuat sesuai pada keperluan dan kebutuhan serta guna mempermudah 

pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan dengan mudah dan benar yang 

kedepannya diharapkan akan dipakai untuk kepentingan dasar dalam pengambilan 

suatu keputusan bagi kelanjutan usaha. 

Sistem aplikasi dibuat dengan otomatis secara langsung menyambungkan 

setiap modul menu, berfungsi memudahkan pengguna sistem untuk membaca 

daftar akun dan informasi keuangan usaha yang dirancang dan disesuaikan dengan 

keperluan dan kebutuhan pemilik usaha supaya sistem aplikasi yang dirancang 

dapat mudah dipahami dan dimengerti secara mudah dan jelas oleh pengguna 

yang mengoperasikan sistem. Sistem yang sudah dibuat akan menunjukan form 

dan home yang sudah dibuat dalam proses pembukuan dan langsung tersambung 

pada laporan sesuai dengan informasi yang sudah diisi pada sistem. Saat laporan 
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yang sudah ditunjukan secara langsung ini terdapat dari laporan-laporan yang 

diperlukan perusahaan, antara lain laporan posisi keuangan laporan, laba rugi, 

laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan persediaan barang dagang. 

Gambar 2 memperlihatkan langkah-langkah pencatatan sistem akuntansi I LOVE 

SOYAKU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Proses perancangan sistem akuntansi, sumber: Penulis, 2018. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahapan Pelaksanaan 

Berikut ini akan dijabarkan secara keseluruhan tahap-tahap pelaksanaan 

kerja praktik ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Proses yang dilaksanakan saat mempersiapkan proyek kerja praktik yaitu: 

Wawancara dan Observasi 

Penyusunan Daftar Akun 

Perancangan Sistem 

Penjelasan Sistem 

Implementasi Sistem 

Laporan Keuangan 
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a. Melaksanakan pemantauan untuk memilih lokasi kerja praktik dan 

memperoleh persetujuan dari pemilik usaha, maka daripada itu I LOVE 

SOYAKU dijadikan sebagai objek tempat kerja praktik. 

b. Melaksanakan kunjungan ke lokasi kerja praktik untuk mendapatkan 

persetujuan kerja praktik serta harus memberikan penjelasan dari tujuan 

kerja praktik mengapa harus dilaksanakan. 

c. Melakukan pengenalan, memantau, memahami dan mempelajari      dari 

aktivitas operasional usaha I LOVE SOYAKU. 

d. Melakukan kunjungan kedua kalinya untuk melaksanakan penyajuan 

pertanyaan kepada pemilik usaha yaitu Bapak Jaka Gunawan dan 

melakukan pengamatan kegiatan oprasional berlangsung. 

e. Memahami dan mempelajari masalah-masalah yang berhubungan 

dengan akuntansi yang dihadapi I LOVE SOYAKU, selanjutnya 

memberikan solusi atas masalah tersebut. 

f. Menentukan dan membuat judul topik yang berkaitan dan sesuai 

dengan masalah akuntansi yang dihadapi oleh I LOVE SOYAKU. 

g. Mengajukan proposal yang sudah dirancang kepada prodi akuntansi dan 

dosen pembimbing kerja praktik. 

2. Tahap Pelaksanaan  

a. Melaksanakan wawancara secara lengkap dan melakukan observasi ke I 

LOVE SOYAKU untuk lebih mengerti untuk kegiatan operasional dan 

sistem pencatatan akuntansi yang telah diimplementasikan oleh I LOVE 

SOYAKU. 

Yosua Liau. Perancangan dan Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi pada I Love Soyaku, 
UIB Repository©2019



25 
 

                          Universitas Internasional Batam 
 

b. Memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan sebagai proses 

pendukung dalam pelaksanaan kerja praktik serta mulai merancang 

sistem yang dibutuhkan oleh I LOVE SOYAKU. 

c. Melakukan perancangan sistem pencatatan akuntansi menggunakan 

perangkat lunak Microsoft Office Access. 

d. Mempertunjukkan rancangan sistem dasar yang telah dibuat kepada 

pemilik apakah sistem yang sudah dirancang memenuhi kebutuhan dan 

dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi 

e. Melaksanakan percobaan sistem yang telah dirancang, jika sistem yang 

dibuat terdapat ketidaksesuaian atau terdapat kendala maka harus di 

revisi kembali sebelum melakukan pelatihan terhadap pemilik usaha 

f. Menjalankan pelatihan kepada pemilik mengenai tahap-tahap 

penggunaan sistem yang sudah dibuat, serta menjelaskan kegunaan dan 

fungsi di setiap bagian menu pencatatan yang sudah dibuat seperti form 

dan laporan. 

g. Melaksanakan uji coba sistem yang dibuat serta menganalisis 

penggunaan sistem oleh pemilik usaha dengan menerapkan sistem 

secara berkelanjutan. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

a. Laporan kerja praktik akan disusun berdasarkan proses pembuatan 

sistem akuntansi hingga pengimplementasian sistem pada usaha. 

b. Dosen pembimbing melakukan penilaian terhadap proses dan hasil dari 

kegiatan kerja praktik dengan melakukan visitasi ke lokasi kerja 

praktik. 
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c. Melakukan perbaikan terhadap laporan kerja praktik setelah direvisi dan 

dievaluasi dari dosen pembimbing. 

d. Laporan kerja praktik akan dijilid setelah mendapat persetujuan dan 

penilaian dari prodi studi akuntansi. 

e. Laporan kerja praktik yang telah dibuat menjadi hardcover akan 

dikumpulkan kepada BAAK. 

 

4.4.2 Jadwal Pelaksanaan 

Kegiatan kerja praktik pada I LOVE SOYAKU mulai dilaksanakan dari 

tanggal 3 Juni 2018 sampai tanggal 10 Februari 2019. Jadwal dalam pelaksanaan 

kegiatan kerja praktik disajikan pada tabel 1 dibawah ini: 

Tabel 1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik di I LOVE SOYAKU 

No Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 

1 Melaksanakan kegiatan survei ke tempat 

dimana akan dilaksanakan kerja praktik 

22 April 2018 – 24 April 

2018 

2 Melaksanakan kunjungan dan mengajukan 

pertanyaan dan menganalisis masalah- 

masalah usaha yang dialami 

26 April 2018 – 30 April 

2018 

3 Menyusun proposal kegiatan kerja praktik 12 Mei 2018 – 1 Mei 2018 

4 Menyerahkan surat pernyataan perjanjian 

klien yang perlu ditandatangani untuk 

persetujuan kegiatan ini 

3 Juni2018 

5 Melakukan pemantauan dan mulai proses 1 Juli 2018 – 12 Juli 2018 
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pengumpulan data 

6 Membuat sistem pencatatan akuntansi 

dengan aplikasi perangkat lunak Microsoft 

Office Access 

26 July 2018 – 30 Agustus 

2018 

7 Menjalankan uji coba terhadap sistem 14 September 2018 – 26 

September 2018 

8 Revisi  sistem yang telah di uji  1 Oktober 2018 – 15 

Oktober 2018 

9 Melaksanakan implementasi sistem  16 Oktober 2018 – 30 

Oktober 2018 

10 Revis sistem akuntansi kembali untuk 

menyesuakan dengan permintaan pemilik 

1 November 2018 – 5 

November 2018 

11 Melakukan implementasi sistem, pelatihan 

dan pengawasan terhadap sistem secara 

keseluruhan pada tempat usaha 

15 Januari 2019 – 30 

Januari 2019 

12 Dilaksanakan pengawasan dan kunjungan 

oleh dosen pembimbing ke tempat 

pelaksanaan kerja praktik untuk meninjau 

sistem yang telah dibuat 

10 Februari 2018 

Sumber: Penulis, 2018. 
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