
BAB IV 
METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian terdiri dari atas proses perencanaan dan perancangan, 

penentuan tujuan, waktu penelitian, pengumpulan data, analisis serta penyajian 

dari hasil penelitian. Dalam kerja praktik di Kawaii Pet Shop, penelitian yang 

digunakan ada penelitian terapan dengan tujuan untuk mengembangkan sistem 

pencatatan akuntansi berbasis Microsoft Office Access guna membantu pengguna 

untuk menyelesaikan permasalahan dalam perusahaan serta memudahkan 

pengguna dalam memperoleh laporan keuangan perusahaan. Penelitian terapan 

merupakan penelitian yang dilakukan guna menyelesaikan permasalahan dalam 

suatu perusahaan dengan menghasilkan suatu temuan (Sugiyono. 2010). 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dipenelitian ini 

berdasarkan data primer, dimana data tersebut diambil langsung dari sumbernya. 

a. Wawancara 

Melakukan sesi tanya jawab serta peninjauan ke Kawaii Pet Shop. 

Dimana sesi tanya jawab yang dilakukan adalah memberikan pertanyaan 

langsung kepada pemilik usaha guna memperoleh informasi serta data-

data yang dibutuhkan serta membahas permasalahan yang dialami oleh 

pemilik usaha. 

b. Observasi 
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Mempelajari serta mengamati pencatatan akuntansi yang digunakan oleh 

perusahaan dengan tujuan mengetahui apakah pencatatan yang 

diterapkan berjalan dengan efektif dan efisien. 

c. Dokumentasi 

Mengumpulkan data – data yang berhubungan dengan transaksi yang 

terjadi dalam perusahaan seperti nota pembelian atau faktur penjualan 

maupun sebagainya. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan dapat dilakukan setelah penulis melakukan kunjugan 

dan survei pada Kawaii Pet Shop dimana pemilik usaha sudah memberikan 

informasi yang berguna untuk merancang sistem informasi yang berbasis 

Microsoft Office Access dengan tahap sebagai berikut: 

1. Melakukan wawancara serta observasi dengan pemilik usaha untuk 

mengetahui permasalahan dan kegiatan operasional perusahaan. 

2. Menganalisis sistem akutansi yang diterapkan perusahaan. 

3. Menyusun daftar akun sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah itu 

penulis mulai merancang sistem akuntasi yang terdiri dari jurnal 

pembelian, jurnal penjualan dan jurnal umum. Selanjutnya merancang 

laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laba rugi, 

arus kas, neraca, pembelian dan penjualan. 

4. Setelah sistem selesai dirancang, selanjutnya penulis 

mengimplementasikan sistem akuntansi kepada pemilik usaha untuk 
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dilakukan evaluasi dan melakukan perbaikan untuk kekurangan yang 

masih perlu diperbaiki. 

 

4.4 Tahap dan Jadwal Pelaksanaan 

Ada beberapa tahap yang dilakukan penulis dalam penyelesaian kerja 

praktik di Kawaii Pet Shop diantaranya adalah: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini penulis melakukan kunjungan sebagai awal untuk menemukan 

tempat kerja praktik yang bersedia di kota Batam. Setelah menemukan 

tempat kerja yang bersedia, penulis melakukan wawancara mengenai 

kegiatan usaha serta permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam 

pencatatan dan pelaporan keuangannya. Selanjutnya, penulis meminta 

persetujuan dari pemilik usaha. Dengan adanya kesepakatan yang sudah 

disepakati maka penulis mulai menyusun serta merancang sistem 

akuntansi untuk mempermudah pemilik usaha dalam penyajian laporan 

keuangan serta menyusun proposal kerja praktik untuk diberikan kepada 

dosen pembimbing dan prodi jurusan akuntansi. Penulis juga akan 

membuat pernyataan implementasi untuk pemilik usaha dan 

ditandatangani di atas materai Rp 6.000 sebagai bukti bahwa pemilik 

usaha akan menerapkan sistem akuntansi yang dirancang. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini dimulai dari melakukan wawancara dan observasi terhadap 

pencatatan yang dilakukan oleh pemilik usaha. Kemudian penulis 
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merancang sistem pencatatan akuntansi yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada dalam pencatatan sebelumnya dan melakukan 

penelitian tambahan untuk mempermudah kelancaran usaha. Setelah itu 

penulis melakukan implementasi dari hasil rancangan sistem untuk 

dievaluasi. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Pada tahap ini dimulai setelah perancangan sistem telah selesai dan 

mampu memberikan laporan keuangan yang dibutuhkan pemilik usaha. 

Setelah itu penulis mulai menyusun laporan hasil kerja praktik, finalisasi 

dan evaluasi laporan serta penilaian hasil kerja praktik oleh dosen 

pembimbing dengan mengunjungi tempat usaha tersebut. Penilaian yang 

diberikan berdasarkan kemampuan atau pemahaman pihak pemakai 

dalam menggunakan sistem. Setelah itu penulis menyusun hasil 

penelitian dalam bentuk hardcover. 

4. Jadwal Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja praktik di Kawaii Pet Shop yang berlokasi di Komplek 

Ruko Botania blok B9 No.1 dimulai dari bulan April sampai dengan 

bulan Desember. Penelitian yang dilakukan lebih ditujukan pada 

perancangan sistem akuntansi dimana pemilik usaha memberikan 

evaluasi atas sistem yang sudah disusun. Berikut jadwal pelaksanaan 

proyek kerja praktik yang dilakukan penulis: 
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Tabel 1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 

No. Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 
1 
 
2 
 
 
3 
4 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
10 

19 April 2018 - 24 April 2018 
 
25 April 2018 
 
 
26 April 2018 - 29 April 2018 
1 Juni 2018 - 4 Juli 2018 
 
 
30 Juli 2018 - 25 September 2018 
 
1 Oktober 2018 - 23 Oktober 2018 
 
30 Oktober 2018 - 9 November 2018 
 
10 November 2018 - 11 November 2018 
 
15 November 2018 - 20 November 2018 
21 November 2018 - 31 December 2018 

Melakukan survei lokasi dan permohonan 
izin penelitian. 
Kunjungan ke lokasi penelitian dan 
memberikan surat pernyataan 
persetujuan penelitian. 
Penyusunan proposal penelitian 
Melakukan observasi untuk memperoleh data 
yang diperlukan dalam perancangan sistem 
akuntansi. 
Menyusun sistem akuntansi dengan program 
Microsoft Access. 
Melakukan implementasi sistem untuk 
menguji keakuratan sistem. 
Melakukan perbaikan atas kekurangan dan 
kesalahan dalam program yang dirancang. 
Pembuatan buku panduan untuk diberikan 
kepada pemilik usaha. 
Melakukan pelatihan sistem kepada 
pengguna. 
Melakukan penyusunan laporan kerja praktik 
dan penilaian dari pemilik usaha serta 
kunjungan dari dosen pembimbing. 

Sumber: Penulis, 2018. 
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