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BAB IV
METODOLOGI

4.1 Rancangan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini

bertujuan untuk mendapatkan serta mengembangkan sebuah pengetahuan

menggunakan suatu prosedur yang sistematis dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan tujuan penelitian ini dapat dikategorikan bahwa penelitian ini

merupakan penelitian terapan. Menurut Sugiyono (2017), dalam memecahkan

masalah yang sedang dihadapi maupun yang akan dihadapi oleh suatu organisasi

adalah dengan menemukan sebuah solusi.

Penelitian ini juga termasuk kategori penelitian studi kasus dan lapangan.

Studi kasus dan lapangan merupakan sebuah penelitian yang memiliki

karakteristik dimana suatu masalah saling berkaitan antara latar belakang dengan

kondisi sekarang yang berasal dari subjek yang sedang diteliti serta hubungannya

dengan lingkungan. Menurut Rahardjo dan Gudnanto (2016) definisi studi kasus

adalah suatu prosedur yang bertujuan untuk memahami setiap individu secara

integratif dan komprehesif masalah yang dihadapi dengan tujuan masalah tersebut

dapat terselesaikan serta memperoleh perkembangan diri yang lebih baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pemilik Toko Resef

melakukan pembenahan sistem pencatatan atas transaksi keuangan sehari-hari

yang berbasis Microsoft Office Access, sehingga diharapkan dapat menghasilkan

suatu laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM (Entitas Mikro Kecil

dan Menengah).
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4.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam kerja praktik ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam

pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh

langsung dari sumber asli dengan melakukan wawancara, observasi, serta

simulasi. Teknik wawancara merupakan pengumpulan data yang berasal dari

bertatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis dengan pemilik toko resef.

Tujuan dalam teknik ini untuk mengetahui kegiatan operasional dan kendala

sehari-hari yang terjadi pada Toko Resef.

Dalam teknik observasi ini lebih mengarah proses pencatatan kejadian

transaksi secara sistematik yang tidak terlalu banyak membutuhkan pertanyaan

individu secara langsung ke pemilik. Teknik ini hanya melakukan pengamatan

langsung kegiatan operasional yang terjadi pada Toko Resef. Terakhir adalah

tahapan simulasi yang dimana kegiatan ini penulis menerima masukan dari

pemilik toko mengenai sistem dan laporan yang diinginkan oleh pemilik toko

serta melakukan implementasi sistem akuntasi yang telah dirancang ke pemilik.

Tujuan dari tahapan simulasi ini yaitu agar dapat membantu pemilik dalam

melakukan kegiatan pencatatan akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku

serta dapat membantu pemilik dalam pengambilan keputusan.

4.3 Proses Perancangan

Pada proses perancangan sistem akuntansi pada Toko Resef bermulai

dari kunjungan dan wawancara langsung ke pemilik toko yang bertujuan untuk

mengetahui kegiatan operasional sehari-hari serta pencatatan akuntansi yang

diinginkan oleh pemilik toko. Sistem yang dirancang menggunakan Microsoft
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Office Access yang diharapkan dapat membantu pemilik dalam kegiatan

pencatatan akuntansi serta laporan keuangan yang diinginkan oleh pemilik toko.

Diharapkan sistem yang dirancang dapat menghasilkan laporan yang

handal dan akurat yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi bagi

pemilik toko. Proses perancangan sistem akuntansi pada Toko Resef dapat dilihat

pada gambar 4.3.

Gambar 4.3 Proses perancangan sistem akuntansi, sumber: Data diolah

(2018).
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4.4 Tahap dan Jadwal Pelaksanaan

4.4.1 Tahap Persiapan

Didalam tahap persiapan ini, penulis melakukan persiapan awal kerja

praktik yang dimulai dari penetuan topik, pencarian tempat kerja praktik,

penyusunan proposal dan persetujuan izin untuk implementasi sistem dari pemilik

usaha. Kegiatan berikutnya adalah penulis melakukan wawancara dan observasi

terhadap kegiatan operasional sehari-hari. Penulis melakukan perincian akan

sistem pencatatan akuntansi yang digunakan, siklus keuangan dan masalah yang

dihadapi.

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui secara terperinci tentang

kendala yang dihadapi pemilik toko, pencatatan transaksi yang biasa digunakan,

serta memahami cara kerja kegiatan operasional sehari-hari. Dari hasil wawancara

dan observasi tersebut, penulis mendapatkan informasi tentang kendala yang

dihadapi serta informasi dalam perancangan sistem sesuai dengan standar

akuntansi.

4.4.2 Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, penulis telah mendapatkan informasi yang

dibutuhkan dalam perancangan sistem akuntansi. Dari hasil wawancara dan

observasi tersebut, penulis telah mengetahui informasi tentang pencatatan

akuntansi yang digunakan dan kendala yang sedang dihadapi oleh pemilik toko.

Dari informasi tersebut, dapat dijadikan penulis sebagai acuan dalam perancangan

sistem akuntansi yang akan membantu pemilik toko dalam kegiatan pencatatan

transaksi operasional sehari-hari.
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Dalam perancangan sistem akuntansi, penulis telah mendiskusikan

dengan pemilik toko tentang apa saja yang dibutuhkan oleh pemilik. Sistem yang

akan dirancang di buat sesederhana mungkin agar mudah di mengerti. Serta

diharapkan sistem tersebut dapat membantu pemilik dalam penyusunan laporan

keuangan sesuai dengan standar akuntansi dan dapat digunakan sebagai acuan

dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem yang dirancang berupa

sistem dalam bentuk Microsoft Office Access.

Setelah sistem selesai dirancang, penulis akan melakukan uji coba

terlebih dahulu. Dalam uji coba ini, penulis akan melakukan pengecekan terhadap

kekurangan yang ada pada sistem. Setelah memastikan bahwa sistem telah dapat

digunakan dengan baik dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang benar,

penulis mulai mengimplementasikan dan melakukan pelatihan serta penjelasan

mengenai sistem tersebut ke pengguna.

Setelah pengguna mulai mengerti dan mulai menjalankan sistem tersebut,

pemilik memulai kunjungan rutin ke Toko Resef untuk memantau dan

memastikan bahwa sistem tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang

diharapkan di awal. Penulis juga melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan pada

sistem yang dirancang sesuai dengan permintaan dari pengguna. Evaluasi

dilakukan secara rutin oleh penulis untuk melihat apakah sistem yang dirancang

telah memenuhi kebutuhan informasi keuangan bagi pemilik Toko Resef. Jika

apabila sistem yang dirancang telah sesuai dan tidak memiliki kekurangan serta

dapat memuaskan pengguna, penulis akan langsung melaksanakan penyerahan

sistem ke pengguna.

Jane Veranica. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko Resef, 2019. 
UIB Repository©2019



22

Universitas Internasional Batam

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan

Tahap penilaian dan pelaporan merupakan tahapan terakhir dalam

kegiatan ini. Kegiatan dalam tahap ini yaitu penyusunan laporan kerja praktik,

dimana selanjutnya penilaian diberikan oleh pemilik usaha serta dosen

pembimbing dalam sistem pencatatan akuntansi yang telah dirancang. Selain itu

juga kunjungan ke tempat pelaksanaan kerja praktik serta finalisasi dan

pengumpulan laporan kerja praktik.

4.4.4 Jadwal Kerja

Jadwal kerja dalam penyelesaian proyek kerja praktik ini, yaitu berupa :

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik

No Tanggal Pelaksaaan Kegiatan

1 April – Juni 2018
Survei lokasi kerja praktik, wawancara dan
observasi ke pemilik usaha untuk
pengumpulan data.

2 Juni – Desember 2018
Pelaksanaan perancangan sistem dalam
bentuk Microsoft Office Access.

3 Januari – Februari 2019
Implementasi, perbaikan dan pelatihan
sistem ke pengguna.

4 Februari 2019 Kunjungan oleh dosen pembimbing.
5 Februari 2019 Penyusunan laporan kerja praktik.
6 Maret 2019 Finalisasi laporan kerja praktik.

Sumber: Data diolah, 2018.
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