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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian adalah proses yang terkoordinasi, konsisten, dan metodologis 

dimana akan menghasilkan pengetahuan dengan cara analisa dan konstruksi 

(Soekanto, 2003). Tujuan utama dari penelitian yang dilaksanakan berupa kerja 

praktek yaitu menunjang kegiatan operasional usaha dengan mengenalkan pemilik 

pada sistem akuntansi. Bentuk dari penelitian ini yaitu penelitian terapan, yaitu 

dimana penulis akan mengidentifikasi kesulitan yang ada dan menyusun jalan 

keluar yang akan dituangkan pada sistem akuntansi.   

4.2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan berupa: 

1. Wawancara 

Hal yang harus dilakukan pertama kali yaitu melakukan survei ke 

beberapa lokasi usaha yang dalam kegiatan operasionalnya 

membutuhkan sistem akuntansi. Langkah selanjutnya setelah 

menemukan lokasi yang sesuai, penulis akan mewawancarai penyelia 

apakah berkenaan apabila usahanya dijadikan tempat kerja praktek dan 

bersedia memberikan informasi aktivitas usaha.  

2. Observasi 

Observasi merupakan aktivitas melakukan pengamatan atas kejadian 

secara sistematis tetapi tidak mengajukan pertanyaan dan tidak 

melakukan percakapan. Dalam melakukan kerja praktek, penulis 
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melakukan observasi atas kejadian yang terjadi di lingkungan usaha. 

Penulis juga perlu mencatat hal-hal yang penting selama melakukan 

pengamatan. Hal-hal yang perlu diamati yaitu kegiatan operasional 

usaha, pemisahan tugas antar karyawan, sistem yang digunakan, barang 

yang diperdagangkan, dan sebagainya. Kelemahan-kelemahan yang 

dimiliki juga penting untuk dijabarkan demi keberhasilan perancangan 

sistem selanjutnya. 

4.3. Proses Perancangan 

Tahap awal saat perancangan yaitu menyimpulkan kesulitan yang sedang 

dialami pemilik usaha dan merancang solusi yang bisa diterapkan dalam usaha. 

Perancangan sistem menggunakan media yang berbasis komputer yaitu Microsoft 

Access. Sistem ini dapat menunjang kegiatan operasional usaha yang berkaitan 

dengan pencatatan akuntansi dan keuangan. Perancangan sistem dimulai dari 

wawancara dan observasi keadaan usaha untuk menentukan sistem apa yang 

cocok dan dibutuhkan oleh usaha. Dalam perancangan sistem perlu untuk 

mempertimbangkan keinginan pemilik karena yang menggunakan sistem kelak 

adalah pengguna dan pemilik toko. Kesederhanaan merupakan salah satu faktor 

penting yang perlu dipertimbangkan karena jika sistem didesain dengan rumit, 

maka pengguna juga akan malas dalam mempelajari sistem. Untuk itu penulis 

perlu mengikuti keinginan pemilik dan merancang sistem dengan sederhana. 

4.4. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1. Tahap Persiapan 

Persiapan awal yaitu meninjau lokasi usaha yang sedang memerlukan 

sistem akuntansi. Setelah menemukan usaha yang membutuhkan sistem, 
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selanjutnya penulis melakukan tanya jawab serta mengobservasi kondisi usaha. 

Pada kunjungan awal, penulis membawa surat pernyataan klien untuk di tanda 

tangani beserta surat izin kerja praktek kepada pemilik usaha. Melalui pengamatan 

dan tanya jawab dengan penyelia, penulis menemukan kesulitan yang dialami oleh 

Toko Bangun Prima yaitu dimana toko tidak memiliki pendataan akuntansi yang 

memadai dan mengakibatkan pemilik tidak memiliki data-data keuangan yang 

penting. Usaha ini tidak mempunyai pencatatan atas utang, piutang, persediaan, 

aset, ataupun laba yang dihasilkan.  

4.4.2. Tahap Pelaksanaan 

Hal pertama yang perlu dilaksanakan yaitu mengobservasi dan 

melakukan tanya jawab lebih lanjut ke pemilik toko untuk menyesuaikan sistem 

dengan keinginan dan kondisi usaha. Maka setelah diterima beberapa masukan 

dari pemilik, penulis merancang sistem akuntansi yang sederhana dan mudah 

dipahami oleh pengguna. Desain sistem dimulai dari perancangan model formulir 

hingga perancangan laporan-laporan. Sistem yang sudah selesai dirancang akan 

diajarkan kepada pengguna, namun sebelumnya dilakukan tes untuk memeriksa 

apakah ada kekurangan dan kesalahan pada sistem tersebut. Apabila sistem yang 

dirancang terdeteksi memiliki kekurangan atau error, maka penulis akan 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dan merancang kembali.  

Tahap selanjutnya penulis akan melatih pengguna untuk mengoperasikan 

sistem akuntansi dalam mencatat transaksi operasional usaha dan menjelaskan 

kegunaan dari setiap menu. Orang yang akan mengoperasikan sistem setiap hari 

dan bertanggung jawab atas sistem tersebut yaitu penyelia. Kunjungan pada tahap 

perancangan dan implementasi masing-masing dilakukan sebanyak tiga kali untuk 
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menjamin pengguna dapat menggunakan sistemnya dan sesuai dengan kebutuhan 

usaha.  

Tahap akhir yaitu mengevaluasi sistem untuk mendeteksi apakah ada 

kesalahan atau kekurangan yang perlu untuk diperbaiki. Contoh apabila transaksi 

tidak terhubung dengan salah satu laporan atau transaksi yang diinput tidak 

muncul. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa setelah sistem diserahkan 

kepada pemilik toko, sistem tersebut akan berjalan dengan baik. Penulis akan 

melakukan revisi apabila terdapat pemilik ingin menambah atau mengurangi 

sesuatu. Selanjutnya sistem diserahkan kepada toko untuk menunjang kegiatan 

operasional usaha. 

4.4.3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Output dalam tahap pelaporan yaitu laporan kerja praktek dimana 

memuat rincian hal-hal yang terjadi saat perencanaan hingga penilaian kerja 

praktek. Pada tahap penilaian akan dilakukan kunjungan ke Toko Bangun Prima 

oleh dosen pembimbing. Waktu kunjungan ditetapkan oleh klien dan juga 

disesuaikan dengan jadwal dosen pembimbing. Tujuan dilakukan kunjungan yaitu 

untuk mengevaluasi dan menilai apakah sistem dijalankan dengan benar oleh 

pengguna dan memastikan sistem tersebut dapat membantu pemilik dalam 

kegiatan usahanya. Dosen pembimbing akan menguji pengguna untuk melakukan 

input beberapa transaksi untuk memastikan pengguna benar-benar dapat 

menggunakan sistem ini. Penilaian juga akan diberikan oleh klien dimana 

penyelia akan menilai kepuasan atas sistem yang dirancang dan menilai sikap 

mahasiswa serta memberikan saran-saran pada hal yang dinilai masih kurang 

sesuai. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan finalisasi laporan kerja praktek 
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serta pengumpulan Compact Disc atau yang biasa di singkat CD dan juga laporan 

hardcover ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). 
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