
BAB IV 
METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah yang berfungsi untuk 

mengumpulkan data dengan fungsi dan tujuan tertentu. Cara ilmiah menegaskan 

setiap kegiatan penelitian harus berdasarkan ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, 

empiris, dan sistematis (Darmadi, 2013). Metode penelitian adalah cara ilmiah 

untuk mengumpulkan dan mengolah data dengan tujuan dan manfaat tertentu. 

Berdasarkan ulasan tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu dijadikan 

perhatian, yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan manfaat (Sugiyono, 2013). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan metode penelitian adalah 

sebuah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

manfaat tertentu. 

Penelitian memiliki tujuan untuk mendukung kegiatan pengembangan 

yang sedang berjalan dan untuk mendasari kebijakan pengambilan keputusan atau 

administrator. Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini digolongkan sebagai 

penelitian terapan. Penelitian terapan merupakan penelitian yang menerapkan, 

menguji dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan 

masalah praktis (Sugiyono, 2009). 

Berdasarkan karakteristik penelitian, penelitian ini digolongkan sebagai 

studi kasus dan lapangan. Studi kasus dan lapangan adalah penelitian yang 

memiliki karakteristik masalah dengan keterkaitan latar belakang dengan kondisi 

terkini dari subjek yang diteliti serta interaksi lingkungannya (Darmadi, 2013). 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk melakukan 

pembaharuan kembali terhadap sistem pembukuan yang terjadi pada Loket 

Mekar. Pembaharuan kembali dilakukan melalui perancangan sistem pencatatan 

akuntansi terkomputerisasi menggunakan Microsoft Office Access yang 

diharapkan mampu menyusun laporan keuangan terstandarisasi yang sesuai 

dengan standar akuntansi berlaku di Indonesia. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data dengan sistem data primer dalam penelitian 

kerja praktek ini. Penulis mendapatkan data primer secara langsung dari sumber 

asli dengan melakukan wawancara dengan pelaku usaha. Penulis melakukan 

observasi langsung terhadap usaha tersebut. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan terdiri dari: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah teknik survei yang dilakukan untuk 

mendapatkan data melalui pengajuan pertanyaan lisan (Indriantoro & 

Supomo, 2013). Penulis melakukan wawancara untuk memahami 

aktivitas operasional usaha dan masalah yang terjadi dalam usaha Loket 

Mekar, yang berkaitan dengan pembukuan Loket Mekar yaitu sistem 

pencatatan transaksi keuangan atau sistem akuntansi. 

2. Observasi 

Observasi merupakan proses merasakan dan memahami suatu aktivitas, 

objek, atau  proses dengan tujuan untuk mendapatkan dan memahami 

informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses 
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penelitian (Indriantoro & Supomo, 2013). Teknik observasi dapat 

dilakukan melalui pengamatan langsung pada seluruh kegiatan 

operasional yang dilakukan oleh pelaku usaha dan karyawan dalam Loket 

Mekar. 

3. Studi pustaka 

Studi pustaka adalah sebuah aktivitas mencari referensi teori yang 

relevan dengan permasalahan atau kasus yang ditemukan (Indriantoro & 

Supomo, 2013). Referensi-referensi tersebut didapatkan dari buku-buku 

tentang sistem akuntansi dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan sistem 

akuntansi. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Program atau sistem pencatatan akuntansi dirancang dengan Software 

Microsoft Office Access. Sistem pencatatan akuntansi dirancang berdasarkan 

kebutuhan pencatatan transaksi keuangan pada Loket Mekar serta membuat 

laporan keuangan secara otomatis. Laporan keuangan dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber informasi dan sebagai dasar pertimbangan untuk proses pengambilan 

keputusan dan penerapan strategi usaha. 

Tahapan dalam proses perancangan sistem pencatatan akuntansi pada 

Loket Mekar adalah sebagai berikut: 

1. Memahami aktivitas operasional Loket Mekar dengan melakukan 

wawancara dengan pemilik dan karyawan, serta melakukan observasi 

langsung pada Loket Mekar. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis kasus atau masalah yang terjadi. 
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3. Melakukan pembahasan terhadap kasus atau masalah yang terjadi. 

4. Memberikan nasihat dan saran terhadap kasus dan masalah yang terjadi. 

5. Mempelajari standar akuntansi yang bisa diimplementasikan pada usaha 

kecil, mikro, dan menengah (UMKM). 

6. Merancang sistem akuntansi terkomputerisasi yang sesuai dengan kondisi 

pembukuan Loket Mekar. Perancangan sistem menggunakan Microsoft 

Office Access : 

a. Tabel: tabel daftar akun, tabel daftar nama akun besar, tabel daftar 

produk jasa, tabel daftar aset tetap, tabel pendapatan header, tabel 

pendapatan detail, tabel transaksi header, tabel transaksi detail. 

b. Queries: query daftar akun, query pendapatan jasa, query pendapatan 

jasa kredit, query pendapatan jasa debit, query jurnal transaksi, query 

neraca saldo, query jurnal penyesuaian, query neraca saldo penyesuaian, 

query buku besar,query perubahan modal, query laporan laba rugi, query 

laporan posisi keuangan 1, query laporan posisi keuangan 2, query aset 

debit, query aset kredit, query all journal. 

c. Forms: form login, form succes, form main menu, form daftar akun,  form 

daftar nama akun besar, form daftar produk jasa, form daftar aset tetap, 

form pendapatan header, form pendapatan header subform, form 

transaksi detail, form transaksi detail subform. 

d. Reports: laporan daftar akun, laporan daftar aset tetap, laporan buku 

besar, laporan laba rugi, laporan pendapatan jasa transfer, laporan 

perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan produk jasa. 
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7. Mengidentifikasi, menguji, dan memperbaiki  kekurangan yeng terdapat 

dalam sistem akuntansi yang dirancang. 

8. Melakukan tahap pengujian sistem pencatatan akuntansi terkomputerisasi 

untuk mengetahui keakuratan sistem dalam menghasilkan laporan 

keuangan. 

9. Menyiapkan buku panduan penggunaan sistem pencatatan akuntansi 

terkomputerisasi. 

10. Melakukan pelatihan kepada pelaku usaha dan karyawan. 

11. Melakukan uji coba terhadap pelaku usaha dan karyawan dalam 

penggunaan sistem akuntansi terkomputerisasi. 

12. Memberikan nasihat dan saran perbaikan atas pengendalian internal 

Loket Mekar. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan kerja praktek yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, tahap penilaian, dan pelaporan. Berikut uraian tahapan pelaksanaan 

kerja praktek secara rinci: 

 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap awal dimulai dari pemilihan tempat kerja praktek sebelum 

melakukan perancangan sistem akuntansi terkomputerisasi. Kategori pemilihan 

tempat kerja praktek adalah sebagai berikut: 

1. Tempat kerja praktek telah beroperasi minimal selama satu tahun. 
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2. Tempat kerja praktek bukan merupakan usaha milik keluarga mahasiswa 

ataupun tempat mahasiswa bekerja.  

3. Pemilik tempat kerja praktek bersedia mengimplementasikan sistem 

pencatatan akuntansi terkomputerisasi yang telah dirancang. 

4. Tempat kerja praktek dapat berupa institusi swasta atau pemerintah, 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), industri lokal atau Penanaman Modal Asing (PMA), Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), desa/kota ataupun lokasi lain. 

Penulis telah melakukan proses observasi dan seleksi UMKM dengan 

sesuai dengan kriteria di atas. Penulis menemukan tempat kerja praktek yaitu 

Loket Mekar. Loket Mekar adalah UMKM yang bergerak di bidang jasa. Loket 

Mekar berdomisili di salah satu komplek perumahan di Kota Batam. Pemilik 

Loket Mekar telah menandatangani lembar pernyataan klien dan menyatakan 

bersedia mengimplementasikan sistem akuntansi yang dirancang. Pemilik usaha 

bersedia memberikan informasi mengenai Loket Mekar seperti tahun berdiri, 

jumlah karyawan, waktu operasional, dan gambaran dasar berupa proses 

pembukuan yang digunakan oleh Loket Mekar dalam menentukan nilai dari 

usahanya. 

Tahap selanjutnya adalah menentukan topik dan membuat proposal kerja 

praktek. Topik dipilih berdasarkan relevansi kondisi tempat kerja praktek. 

Proposal kerja praktek yang telah dibuat harus diajukan dan mendapatkan 

persetujuan untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. 
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4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan adalah langkah setelah tahap persiapan. Tahap 

pelaksanaan memiliki relasi dengan pemilihan tempat kerja praktek dan pengajuan 

proposal kerja praktek untuk disetujui oleh dosen pembimbing. Tahap 

pelaksanaan terdiri dari proses observasi, analisis, dan wawancara. Proses 

observasi dilakukan dengan tujuan memahami aktivitas operasional tempat kerja 

praktek. Proses analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kasus atau 

masalah yang terjadi dalam tempat kerja praktek, khususnya dalam sistem 

pembukuan yang diterapkan oleh tempat kerja praktek. 

Proses wawancara dilakukan dengan pemilik dan karyawan tempat kerja 

praktek. Hasil dari tahap wawancara menyimpulkan bahwa Loket Mekar 

melakukan sistem pembukuan secara sederhana yang belum sesuai dengan standar 

pencatatan akuntansi yang berlaku. Berdasarkan sistem pembukuan yang masih 

sangat sederhana, maka dirancangkan sebuah sistem akuntansi komputerisasi bagi 

tempat kerja praktek untuk memperbaharui sistem pembukuan di tempat kerja 

praktek tersebut. Sistem dirancang dengan desain dan fungsi yang mudah 

dioperasikan oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang pendidikan 

akuntansi. 

 Sistem pencatatan akuntansi terkomputerisasi yang siap dirancang lalu 

diuji agar dapat diimplementasikan pada Loket Mekar.Penulis memberikan 

pelatihan secara berkelanjutan kepada pemilik usaha dan karyawan. Proses 

pelatihan meliputi proses evaluasi mengenai masalah dan kesulitan yang dialami 

pemilik usaha dan karyawan. Penulis juga memberikan pemahaman tentang dasar-

dasar akuntansi dan menjelaskan cara-cara membaca laporan keuangan. 
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 Penulis melakukan kunjungan secara rutin setelah selesai pelatihan, 

untuk memastikan sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah dirancang dapat 

beroperasi dengan baik atau tidak. Penulis memeriksa apakah ditemukan masalah 

dan kekurangan pada sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah dirancang, 

maka akan dilakukan proses perbaikan dan pembaharuan agar sistem akuntansi 

terkomputerisasi yang telah dirancang dapat diimplementasikan dengan baik dan 

dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemilik 

usaha. 

 Proses implementasi sistem akuntansi terkomputerisasi dilakukan oleh 

pemilik usaha ataupun karyawan pada tempat kerja praktek, tahap selanjutnya 

yaitu tahap evaluasi terhadap sistem pencatatan akuntansi terkomputerisasi yang 

telah dirancang dan tahap evaluasi terhadap kinerja pengguna. Tahap evaluasi 

sistem dilakukan dengan tujuan untuk menguji kemampuan sistem dalam 

menghasilkan laporan keuangan. Tahap evaluasi kinerja pengguna dilakukan 

untuk menyesuaikan relevansi pencatatan yang telah diterapkan dengan sistem 

yang telah dirancang. 

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap penilaian dan pelaporan merupakan tahap terakhir dari kegiatan 

kerja praktek ini. Penyusunan laporan kerja praktek merupakan salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar sarjana akuntansi. Proses penyusunan laporan kerja 

praktek dibimbing oleh dosen pembimbing yang telah ditentukan. Dosen 

pembimbing merupakan tempat untuk berkonsultasi terhadap masalah dan 

kendala yang dihadapi dari awal proses perancangan sistem pencatatan akuntansi 
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terkomputerisasi hingga langkah terakhir dalam penyusunan laporan kerja 

praktek. 

Sistem yang telah dirancang lalu diimplementasikan oleh pemilik tempat 

kerja praktek. Dosen pembimbing melaksanakan proses kunjungan ke tempat 

kerja praktek untuk melakukan penilaian. Dosen pembimbing melakukan 

wawancara dengan pemilik dah karyawan tempat kerja praktek dalam proses 

kunjungan, dengan tujuan untuk memahami tentang gambaran umum perusahaan 

dan jenis sifat transaksi yang biasa dijalankan oleh tempat kerja praktek. 

Dosen pembimbing menguji karyawan yang sudah diberi pelatihan untuk 

mengoperasikan sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah dirancang dan 

diimplementasikan. Dosen pembimbing akan meminta karyawan tempat kerja 

praktek untuk mempraktekan cara penggunaan sistem mulai dari proses analisa 

transaksi, penginputan transaksi, hingga melakukan proses laporan keuangan. 

Laporan kerja praktekakan difinalisasi oleh dosen pembimbing setelah 

pelaksanaan kunjungan. Proses setelah revisi terakhir adalah penyerahan laporan 

kerja praktek kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 

dalam bentuk hardcover dan CD. 

4.4.4 Jadwal Kerja 

Jadwal kerja pelaksaan kegiatan kerja praktek pada Loket Mekar dimulai 

dari tanggal 10 September 2018 sampai dengan 22 Juli 2019. Kegiatan yang 

sering dilakukan dalam proses kerja praktek adalah kegiatan yang berkaitan 

dengan perancangan sistem pencatatan akuntansi terkomputerisasi. Jadwal kerja 

dalam pelaksanaan kerja praktek dimulai dari proses survei tempat kerja praktek, 

wawancara dan permintaan ijin kerja praktek, pengajuan proposal dan persetujuan 
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tempat kerja praktek, observasi dan wawancara tentang operasional usaha, proses 

mengumpulkan data dengan tujuan penyusunan dan perancangan sistem 

pencatatan akuntansi terkomputerisasi, proses pengujian sistem pencatatan 

akuntansi terkomputerisasi dan perbaikan sistem akuntansi, proses implementasi 

sistem akuntansi, evaluasi, dan pembaharuan sistem, hingga implementasi sistem 

pencatatan akuntasi terkomputerisasi secara keseluruhan serta pengawasan dan 

peninjauan terhadap sistem. 

Tabel 4.1 

Jadwal Pelaksanaan 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 
1 10 September – 28 September  Survei lokasi kerja praktek 
2 04 Oktober – 09 Oktober  Wawancara dan permintaan izin 

3 14 Oktober – 19 Oktober Penyusunan proposal dan persetujuan 
tempat kerja praktek 

4 31 Oktober – 07 November Wawancara dan observasi operasional 
usaha 

5 09 November – 20 November Pengumpulan data 
6 25 November – 30 November Penyusunan kerangka sistem 
7 10 Desember – 31 Desember Perancangan sistem akuntansi 
8 05 Januari – 12 Januari Pengujian sistem akuntansi 
9 15 Januari – 31 Januari Perbaikan sistem akuntansi 
10 03 Februari – 10 Februari Implementasi sistem akuntansi 
11 16 Februari – 25 Februari Evaluasi dan perbaikan sistem 
12 01 Maret – 15 Maret Implementasi sistem secara keseluruhan 
13 16 Maret – 20 Maret Pengawasan dan peninjauan Sistem 

 
Sumber: Data diolah, 2018. 
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