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 BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini telah dibuat untuk mengembangkan sistem  pencatatan 

akuntansi yang diaplikasikan didalam Microsoft Access dan difungsikan pada 

BC’S Cone sehingga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 

pengusaha dan dapat menampilkan laporan keuangan kepada pengguna. Jenis 

penelitian didalam laporan kerja praktek di UMKM BC’S CONE menggunakan 

penelitian terapan dan diklasifikasikan bertujuan menekankan akan pemecahan 

masalah-masalah yang praktis.  

 Menurut Sugiyono (2012), penelitian terapan merupakan penelitian yang 

dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan hasil penemuan berguna memecahkan 

masalah tertentu yang sedang dihadapi suatu organisasi. Tetapi menurut 

Indriantoro dan Supomo (2013), penelitian terapan (applied research) adalah 

bentuk penelitian dilakukan dengan tujuan menghasilkan suatu penemuan untuk 

memecahkan masalah yang sedang dihadapi suatu organisasi/entitas.  

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses penelitian, teknik pengumpulan data adalah kunci yang 

penting dalam mempengaruhi keberhasilan penelitian. Menurut Indriantoro dan 

Supomo (2013), metode survei adalah cara pengumpulan data primer 

menggunakan wawancara lisan maupun tulisan. Metode tersebut memerlukan 

komunikasi dan kontak antara para peneliti dengan subyek penelitian didalam 
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mendapatkan data yang bermanfaat. Ada dua jenis cara atau teknik pengumpulan 

data didalam metode survei, yaitu: wawancara dan kuisioner. 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini berasal dari 

data primer, pengumpulan data yang bersumber dari data primer terbagi dari: 

1. Teknik wawancara dan teknik survei 

Penelitian ini gunakan metode survei adalah dengan metode melakukan 

wawancara (tanya jawab) secara langsung kepada pemilik usaha dan karyawan 

BC’S CONE serta melakukan observasi secara langsung menuju ke lokasi usaha 

penelitian dengan kegiatan operasional dan kegiatan usaha yang dikerjakan agar 

mempermudah dalam merancang sistem informasi akuntansi yang akan dirancang. 

2. Observasi 

Kegiatan pengamatan yang akan dilakukan pada BC’S CONE yaitu: 

a. Mengamati aktivitas dan mempelajari sistem pencatatan akuntansi 

yang digunakan oleh usaha tersebut. 

b. Menghimpun data dan bukti transaksi yang digunakan dalam 

mencatat transaksi keuangan yang sedang terjadi. 

c. Melangsungkan pertemuan sama pemilik usaha dalam hal 

menyampaikan hasil perumusan masalah dalam melancarkan sistem 

baru. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Tahap perancangan sistem akuntansi di BC’S Cone ini dimulai dari 

kunjungan dan wawancara atas pemilik usaha berfungsi mengetahui aktivitas 

operasional perusahaan. Tahap berikutnya yaitu membuat daftar akun dan sistem 
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akutansi yang menggunakan Microsoft Access dan diajarkan serta diterapkan oleh 

unit usaha berguna menyajikan laporan keuangan untuk setiap bulannya. Laporan 

keuangan yang didapatkan dalam sistem informasi akuntansi tersebut yaitu 

laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. 

Sistem didesign secara otomatis yang saling terhubung disetiap modul 

menu, berguna untuk memudahkan para pengguna dalam membaca informasi 

keuangan, dan daftar akun juga didesain sesuai kondisi kebutuhan pengguna 

sehingga sistem didesain lebih sederhana agar diaplikasikan dan dipahami 

pengguna system tersebut. Sistem tersebut akan mempunyai tampilan home dan 

form yang diperlukan oleh perusahaan. Proses perancangan sistem akuntansi pada 

BC’S CONE dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Proses perancangan sistem akuntansi, sumber: Data diolah (2018). 
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4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Metodologi pelaksanaan kerja praktek ini dapat diuraikan dalam langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan  

Pelaksanaan kerja praktek ini dimulai pada bulan September 2017. Tahap 

pertama yang dilakukan adalah menyiapkan proposal persetujuan kerja praktek 

dan memperoleh persetujuan implementasi sistem dari pemilik usaha. Kegiatan 

yang dilakukan selanjutnya pada tahap persiapan adalah sebagai berikut: 

a. Mengenali dan memahami terhadap kegiatan operasional BC’S Cone 

b. Mempelajari dan mengetahui sistem pencatatan akuntansi kegiatan 

operasional yang telah diterapkan oleh BC’S Cone. 

c. Menganalisa hambatan-hambatan akuntansi yang dihadapi oleh BC’S 

Cone berguna untuk pengendalian internal dan penyajian laporan 

keuangannya. 

d. Mengenali permintaan pemilik usaha atas laporan keuangan usahanya. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan ini selama bulan September 2017.  Pada tahap ini 

setelah mengetahui permasalahan perusahaan, maka perancangan yang dibuat 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pengamatan dan wawancara untuk mengenal aktivitas 

operasional BC’S Cone, yang sistem pencatatan yang selama ini 

digunakan masih bersifat tradisional dan tidak mampu menyajikan  

pelaporan keuangan, sehingga hanya mampu mengetahui laba kotor 
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bulanan dari BC’S Cone. Sistem didesain dengan sederhana dan mudah 

dipakai, karena keterbatasannya wawasan pengetahuan akan akuntansi 

yang dikuasai oleh pemilik. Transaksi penjualan di BC’S Cone dilakukan 

secara tunai, tetapi transaksi pembelian dilakukan juga secara kredit dan 

tunai maka dibutuhkan laporan pembelian yang berisi mengenai 

informasi saldo utang masing-masing pemasok per invoice. 

2. Merancang sistem pencatatan akuntansi dalam bentuk Microsoft Access 

yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan kondisi perusahaan. 

3. Melakukan sosialisasi sistem, proses implementasi atas sistem yang telah 

dirancang kepada pemilik perusahaan, dan perbaikan sistem. 

4. Melakukan pelatihan pemakaian sistem tersebut kepada pemiliknya. 

5. Melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara berkelanjutan. 

  

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap penilaian dan pelaporan kerja praktek ini dimulai pada akhir bulan 

September 2017. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap terakhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan sistem pencatatan akuntansi. 

2. Melakukan serah terima sistem pencatatan akuntansi. 

3. Penilaian kerja praktek oleh pemilik usaha. 

4. Penilaian kerja praktek oleh dosen pembimbing melalui kunjungan ke. 

5. Finalisasi laporan kerja praktek. 

Berikut adalah jadwal pelaksanaan kerja praktek yang direncanakan oleh penulis 

dalam menyelesaikan proyek ini: 
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Tabel 2 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

No. Keterangan Waktu 

1 
Mencari wirausaha serta mendapatkan izin kerja pratek 

di BC’s Cone 
01 Agustus 2017 

2 Penyusunan proposal kerja praktek 04 Agustus 2017 

3 

Melakukan pengamatan dan wawancara dengan 

pemilik usaha tentang kegiatan operasional usaha serta 

hal  pencatatan akuntansi 

05 Agustus 2017 

4 Pengumpulan data dan perancangan sistem akuntansi 06 Agustus 2017 

5 Implementasi sistem yang telah dirancang 17 Agustus 2017 

6 Perbaikan luaran proyek sistem akuntansi 18 Agustus 2017 

7 

Implementasi dan penyerahan sistem yang telah 

direvisi dan pelatihan terhadap pengguna sistem 

mengenai teori akuntansi serta cara pemakaian sistem 

akuntansi secara umum 

21 Agustus 2017 

8 
Pelatihan teori akuntansi dan cara pemakaian sistem 

secara detail 
22 Agustus 2017 

9 
Pengawasan atas sistem yang telah diserahkan serta 

melakukan evaluasi dan monitoring 
26 Agustus 2017 

10 Kunjungan dosen pembimbing ke perusahaan 30 Agustus 2017 

Sumber: Data diolah, 2017. 

 

Fendy. Perancangan Sistem Akuntansi dan Pengendalian Internal pada Bc’s Cone, 2019. 
UIB Repository©2019


