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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian  

Ditinjau dari tujuannya, ada dua jenis penelitian. Pertama, penelitian 

dasar yang memiliki tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kedua, penelitian 

terapan yaitu penelitian untuk menyelesaikan suatu masalah atas adanya suatu 

kebijakan atau tindakan (Indriantoro & Supomo, 1999). Proyek ini tergolong ke 

dalam penelitian terapan karena tujuan akhir dari proyek ini adalah mencapai 

pemecahan permasalahan yang dialami oleh suatu organisasi (Sugiyono, 2008).  

Tujuan dari dilaksanakannya kerja praktik ini adalah untuk menyediakan 

sistem pencatatan akuntansi pada Toko Cellen dengan sistem berbasis komputer 

yaitu Microsoft Access yang mampu merekam transaksi keuangan sehari-hari. 

Keberadaan sistem ini akan membuat penyajian informasi keuangan menjadi lebih 

maksimal dan memadai serta laporan keuangan yang dihasilkan mengikuti standar 

akuntansi yang berlaku.  

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini memanfaatkan data primer yaitu data yang langsung 

diperoleh dari sumber utama. Data dikumpulkan melalui teknik-teknik yang 

dijabarkan sebagai berikut.  

1. Teknik wawancara  

Diawali dengan meninjau langsung tempat usaha diikuti dengan 

mewawancarai langsung pemilik untuk memperoleh informasi yang 

akurat mengenai aktivitas operasional yang dilakukan sehari-hari. 
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2. Observasi  

Tujuan dari dilakukannya observasi adalah untuk melengkapi data-data 

penelitian. Sistem pencatatan yang digunakan oleh tempat usaha 

dipelajari dan diobservasi kemudian ide mengenai perancangan sistem 

pencatatan yang baru disampaikan kepada pemilik usaha. 

3. Dokumentasi  

Tahap akhir penelitian ini adalah mengumpulkan seluruh data dalam 

bentuk dokumentasi. Dokumentasi terdiri atas pengumpulan, pemilihan, 

dan pengolahan bukti maupun dokumen yang bersangkutan dengan 

penelitian. Dokumen yang dimaksud berupa catatan transaksi akuntansi.  

 

4.3 Proses Perancangan  

Perancangan sistem pencatatan akuntansi pada Toko Cellen diawali 

dengan meninjau langsung tempat usaha pemilik untuk mengetahui kegiatan 

operasional perusahaan dan hal-hal lain yang diperlukan oleh pemilik tempat 

usaha. Sistem akuntansi dirancang dengan Microsoft Office Access.  

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam merancang sistem pencatatan 

akuntansi pada Toko Cellen. 

1. Melakukan peninjauan langsung ke Toko Cellen dan mengadakan tanya 

jawab dengan pemilik untuk mengetahui bagaimana toko beroperasi, 

serta permasalahan dan hal-hal yang diinginkan oleh perusahaan.  

2. Menyusun dan menyajikan chart of account yang sesuai dengan yang 

diperlukan oleh Toko Cellen.  

3. Membuat tabel-tabel yang bersangkutan dalam perancangan sistem.  
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4. Menghubungkan relationship antar tabel. 

5. Membuat formulir untuk mengisi data yang akan muncul pada tabel.  

6. Merumuskan query yang diperlukan untuk menghubungkan data yang 

dicatat dengan laporan keuangan yang akan dihasilkan.  

7. Menyusun format laporan keuangan. 

8. Menemui pemilik tempat usaha untuk menyampaikan perancangan 

sistem yang dihasilkan dan berdiskusi mengenai kekurangan dari sistem 

yang dirancang (jika ada) agar dapat diperbaiki sebelum dijalankan.  

9. Melakukan pelatihan mengenai cara mengoperasikan sistem. 

10. Mengimplementasikan sistem pada Toko Cellen. 

11. Melakukan evaluasi atas sistem yang diimplementasikan. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam penelitian dibagi ke dalam 

beberapa tahap di bawah ini. 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan diawali dengan mencari tempat usaha, menyusun 

proposal, mendapatkan izin dan persetujuan dari pemilik untuk 

mengimplementasikan sistem kepada tempat usaha yang bersangkutan. 

Selanjutnya, memahami dan mempelajari alur kegiatan operasional tempat usaha, 

struktur organisasi tempat usaha, sistem pencatatan yang sebelumnya digunakan, 

menganalisa kendala yang dihadapi oleh tempat usaha dan memastikan apa yang 

dibutuhkan oleh pemilik untuk mendukung perancangan sistem akuntansi.  
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4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Pemilik tempat usaha menyampaikan apa yang ingin dituangkan dalam 

perancangan sistem. Sistem pencatatan dirancang dengan sangat sederhana dan 

user-friendly sehingga pemilik maupun karyawan dapat lebih mudah mengerti 

bagaimana mengoperasikan sistem dan menyajikan laporan keuangan yang tepat. 

Sistem kemudian dirancang dengan memanfaatkan Microsoft Access.  

Setelah perancangan sistem selesai, uji coba dilakukan untuk memastikan 

bahwa seluruh bagian atau komponen dalam sistem dapat berjalan dan digunakan 

dengan baik. Apabila terdapat kekurangan, perbaikan dilakukan agar sistem yang 

dirancang dapat beroperasi secara maksimal. Setelah memastikan bahwa sistem 

beroperasi dengan baik, pelatihan dan implementasi dilakukan kepada pemilik 

tempat dan karyawan.  

Apabila pelatihan telah diberikan dan pengguna mengerti dan mampu 

menggunakan sistem, tahap terakhir adalah berkunjung ke tempat usaha untuk 

mendapatkan kepastian bahwa sistem yang telah dirancang diaplikasikan sehari-

hari sesuai dengan tujuan penelitian ini. Setelah melakukan kunjungan, evaluasi 

dilakukan terhadap sistem yang dirancang. Proses pemantauan secara 

berkesinambungan dan evaluasi dilakukan terus menerus secara rutin untuk 

meyakinkan bahwa tidak ada masalah yang terjadi pada sistem. Apabila seluruh 

permasalahan telah diselesaikan, maka penyerahan sistem akan dilaksanakan. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Dalam tahap ini, wawancara dilakukan terhadap pengguna sistem 

mengenai implementasi yang telah dilaksanakan. Sistem akan diperbaiki dan 

disesuaikan apabila diperlukan. Hasil proyek kemudian disajikan dalam  bentuk 
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laporan yang telah difinalisasi dan diserahkan kepada dosen pembimbing. Dosen 

pembimbing akan memberikan penilaian setelah melakukan kunjungan ke tempat 

usaha. 

4.4.4 Jadwal Kerja 

Jadwal melaksanakan kerja praktik pada Toko Cellen bermula dari bulan 

Juli 2019 dan selesai pada akhir bulan Desember 2019. Berikut adalah penjabaran 

dan perincian jadwal yang diestimasikan. 

Tabel 1 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 

No Keterangan Waktu 

1. Mencari lokasi kerja praktik  20 Juli 2019 

2. Meninjau langsung tempat usaha dan 

memahami aktivitas operasional 

tempat usaha sehari-hari. 

02 Agustus 2019 

3. Menyampaikan ide atas sistem 

pencatatan akuntansi yang akan 

dirancang kepada pemilik tempat 

usaha. 

15 Agustus 2019 

4. Merancang sistem pencatatan 

akuntansi dengan Microsoft Access. 

20 Agustus 2019 – 30 September 

2019 

5. Mengimplementasikan sistem pada 

tempat usaha. 

01 Oktober 2019 – 31 Oktober 

2019 

6. Menyusun laporan kerja praktik. 01 November 2019  – 16 

November 2019 

7. Evaluasi pengoperasian sistem 

terhadap karyawan tempat usaha. 

18 November 2019 – 31  

November 2019 

8. Dosen pembimbing melakukan 

kunjungan ke tempat usaha. 

30 November 2019 

9. Melakukan penyempurnaan sistem 

dan revisi laporan kerja praktik. 

1 Desember 2019 

Sumber: Data perusahaan diolah (2019). 
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