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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian berdasarkan fungsi dan tujuannya terbagi menjadi dua, 

yaitu penelitian dasar (pure research) dan penelitian terapan (applied research). 

Tujuan dari penelitian dasar (pure research) adalah untuk memperluas ilmu 

pengetahuan. Penelitian terapan (applied research) bertujuan untuk memperoleh 

jawaban atas kejadian atau permasalahan yang tidak sering terjadi dan untuk 

membuat sebuah keputusan ataupun kebijakan khusus yang disesuaikan dengan 

kondisi tertentu (Indrianto & Supomo, 2013). 

Pada proyek kerja praktek ini, Butik Lyon sesuai dengan jenis penelitian 

penelitian terapan. Hasil akhir dari penelitian ini diiharapkan dapat memberikan 

kontribusi dan solusi dalam penerapannya secara langsung kepada masyarakat 

luas. Penelitian terapan yang dilakukan ini diharapkan berfungsi secara efektif dan 

efisien sesuai kebutuhan dan kegiatan yang terjadi pada operasional Butik Lyon. 

Hasil dari penelitian pada kerja praktek ini akan dipergunakan untuk membantu 

pemilik UMKM dalam penyusunan laporan keuangan sehingga akan 

memudahkan pemilik untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan 

perkembangan usahanya. Perkembangan UMKM merupakan salah satu pengaruh 

signifikan terhadap perekonomian negara. Usaha yang berkembang akan membuat 

pemilik menambah modal atau bahkan membuka UMKM baru lagi. UMKM-

UMKM baru selain memberikan dampak yang baik bagi perekonomian negara, 

juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Meningkatnya lapangan 

pekerjaan akan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Dampak lain 
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yang dapat terjadi adalah menurunnya tingkat kriminalitas akibat dari 

berkurangnya angka pengangguran. Keadaan negara yang aman juga dapat 

mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini juga 

meningkatkan pendapatan negara. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Keberhasilan dari suatu penelitian dipengaruhi oleh teknik pengumpulan 

data yang mendukung proses penelitian. Data seperti bukti-bukti transaksi, baik 

pengeluaran maupun penerimaan kas diterima secara langsung dari pemilik usaha 

diolah untuk menghasilkan laporan. Proses pengumpulan data memiliki hubungan 

erat dengan cara pengumpulan data, sumber data, dan alat yang digunakan untuk 

menguji data tersebut. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

umumnya adalah dengan observasi dan wawancara. Penulis melakukan kedua 

teknik, yaitu observasi dan juga wawancara untuk mengumpulkan data sebagai 

bahan untuk melakukan penelitian terhadap Butik Lyon. 

Yang dimaksud dengan observasi adalah peneliti mengamati peristiwa 

yang terjadi secara langsung pada objek penelitian kemudian mencatat informasi-

informasi yang dibutuhkan, bukan hanya terpaku pada sikap yang diberikan 

responden. Tujuan dari proyek kerja praktek ini adalah untuk menghasilkan suatu 

sistem pencatatan akuntansi maka peneliti mengobservasi kegiatan operasional 

pada Butik Lyon yang dibutuhkan dalam perancangan sistem.  

Selain mengamati secara langsung, peneliti juga melakukan wawancara, 

yaitu komunikasi secara aktif kepada pemilik dan karyawan butik. Hasil dari 

tanya jawab antara peneliti dengan pemilik dan karyawan adalah peneliti 
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mengetahui metode pencatatan yang selama ini diterapkan di Butik Lyon belum 

sesuai dengan standar akuntansi keuangan untuk UMKM, yaitu SAK EMKM. 

  

4.3 Proses Perancangan Sistem 

Setelah proses observasi dan wawancara dengan pemilik Butik Lyon, 

diketahui bahwa Butik Lyon telah memiliki pencatatan secara manual dengan 

buku tulis. Pemilik juga telah menginput data dan membuat laporan keuangan 

dengan program Microsoft Excel secara manual sehingga membutuhkan waktu 

lama untuk menyelesaikan laporan keuangan karena kesibukan pemilik usaha. 

Pencatatan yang dilakukan secara manual juga terbatas karena kurangnya 

pengetahuan akuntansi pemilik. Pencatatan yang dilakukan tidak mencakup 

depresiasi aset tetap usaha, sehingga pengeluaran pada saat pembelian aset 

menjadi sangat besar. Pemilik juga menerima titip jual dari toko lain yang 

menitipkan pakaian untuk dijual di Butik Lyon. Keterlambatan laporan keuangan 

menghambat pemilik dalam menagih kepada pihak yang menitipkan pakaian 

hingga ada yang tidak tertagih. Kendala dalam penyelesaian laporan keuangan ini 

bukan hanya menghambat pertumbuhan usaha, juga menyulitkan pemilik dalam 

menentukan langkah selanjutnya untuk usahanya. 

Setelah memahami alur operasional pada Butik Lyon, maka dimulai 

perancangan sistem untuk Butik Lyon melalui Microsoft Access. Tahapan pada 

proses perancangan sistem di Butik Lyon, antara lain: 

1. Merancang tabel data 

Tabel data dibutuhkan sebagai master penyimpanan data Butik Lyon yang 

akan diinput melalui formulir. 
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2. Membuat hubungan atau relationship antar tabel 

Hubungan dibuat agar setiap data pada tabel dapat terhubung dan 

berkaitan. Salah satu contohnya adalah hubungan antara tabel penjualan 

dan persediaan yang saling berkaitan. Apabila terjadi transaksi penjualan 

maka akan terhubung kepada table persediaan dimana barang yang terjual 

akan berkurang jumlah stoknya. Adanya hubungan ini memudahkan 

pengguna sistem agar tidak berulang ulang menginput transaksi yang 

sama. 

3. Merancang formulir atau form 

Formulir berguna untuk mempermudah pengguna sistem dalam  proses 

memasukkan data, baik data transaksi penjualan, pembelian stok, transaksi 

biaya dan lain-lain. Pengisian data pada formulir akan langsung 

terhubunga pada tabel sebagai master penyimpanan data. Beberapa 

formulir input antara lain formulir penjualan, pembelian stok, pengeluaran 

kas, dan penyusutan aset tetap. Formulir dirancang sesuai kebutuhan dan 

kenyamanan pemilik usaha agar sistem dapat diimplementasikan dalam 

transaksi sehari-hari, 

4. Membuat query 

Query berfungsi untuk mengumpulkan data-data transaksi yang telah 

diinput pada formulir dan meringkas transaksi yang terjadi untuk disusun 

menjadi laporan keuangan. Salah satu contoh yaitu dalam pembuatan 

laporan laba rugi, terlebih dahulu dibuat query laporan laba rugi yang 

berisi total penjualan dikurangkan dengan harga pokok penjualan yang 

didapatkan dari data pembelian persediaan, kemudian dikurangkan lagi 
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dengan beban operasional seperti beban air, listrik, sewa tempat, dan lain-

lain.  

5. Membuat laporan keuangan 

Query yang telah dibuat secara otomatis tersusun menjadi laporan 

keuangan hanya dengan mengubah bentuk penyajian dari query ke bentuk 

laporan. Tidak diperlukan perhitungan manual lagi karena perhitungan 

telah dirangkum di query pada langkah sebelumnya. 

6. Membuat menu utama 

Menu utama dibuat untuk memudahkan pengguna sistem dalam mencari 

data yang diperlukan dengan hyperlink data-data dan formulir-formulir 

yang telah dibuat agar mudah dicari dan membuat kolom tanggal untuk 

memasukkan periode transaksi. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Periode pelaksanaan kerja praktek dimulai sejak Maret 2019 hingga Mei 

2019. Jadwal pelaksanaan kerja praktek pada Butik Lyon diusahakan sefleksibel 

mungkin agar tidak mengganggu operasional di Butik Lyon. Pelaksana kerja 

praktek sepakat berkomunikasi dengan baik dengan pemilik usaha terkait waktu 

pelaksanaan kerja praktek sehari-hari. Beberapa tahap dalam kerja praktek, antara 

lain: 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap ini dimulai dengan mempelajari dan memahami alur operasional 

Butik Lyon. Kemudian melakukan kunjungan dan memperkenalkan diri serta 

menjelaskan tujuan dilakukannya kerja praktek sekaligus observasi dan 
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wawancara secara langsung dengan pemilik Butik Lyon. Wawancara dilakukan 

untuk diskusi mengenai kendala-kendala yang dialami Butik Lyon dalam 

melakukan pencatatan akuntansi dan memberikan solusi penjelasan tentang sistem 

pencatatan akuntansi.  

4.4.2 Tahap Implementasi 

Tahap implementasi kerja praktek adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan observasi dan wawancara lebih lanjut untuk memperdalam alur 

operasional Butik Lyon dan masalah yang dialami Butik Lyon dalam 

operasionalnya dalam pengumpulan data untuk merancang sistem 

pencatatan akuntansi agar sesuai dengan kebutuhan usaha. 

2. Merancang sistem pencatatan akuntansi dengan Microsoft Access. 

3. Menguji keakuratan sistem akuntansi yang telah dibuat dengan menginput 

data transaksi satu bulan dan memperbaiki masalah yang ada sebelum 

sistem diserahkan kepada pihak Butik Lyon untuk diimplementasikan dan 

diadakan pelatihan sistem. 

4. Memberikan pelatihan kepada pihak Butik Lyon mengenai cara 

penggunaan sistem dan menjelaskan kegunaan dari masing-masing menu 

yang telah dirancangkan. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Setelah implementasi sistem, maka dilakukan penyusunan laporan kerja 

praktek. Kemudian dosen pembimbing akan mengevaluasi dan menilai kerjai 

praktek yang telah dilakukan dengan mengunjungi lokasi kerja praktek. Setelah 

evaluasi, dilakukan pengumpulan hard cover laporan kerja praktek ke BAAK.  

4.4.4 Jadwal Kerja 
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Jadwal tahapan kerja kegiatan kerja praktek sebagai berikut: 

Tabel 1 : Tabel Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek (2019). 
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