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BAB IV 

METODOLOGI 

 
4.1. Rancangan Penelitian 

 Tujuan dari sebuah penelitian adalah memperoleh suatu hasil penelitian 

dengan cara mencari, menguji dan mengembangkan sebuah pengetahuan agar 

dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Sebagaimana yang dijelaskan 

pada tujuan penelitian pada bab sebelumnya, penelitian ini termasuk pada jenis 

penelitian terapan. Penelitian terapan (applied research) merupakan jenis 

penelitian yang fokus pada pemberian solusi atau pemecahan masalah. Pada jenis 

penelitian ini lebih menekankan pada penerapan penelitian pada kehidupan sehari-

hari atau kegiatan operasional sehari-hari (Indriantoro & Supomo, 2011). 

 

4.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Data pada penlitian ini menggunakan data primer yaitu data yang 

didapatkan dengan cara wawancara, observasi dan studi literatur dari sumber 

aslinya secara langsung. Data primer yang diperoleh berasal dari teknik 

pengumpulan data berikut ini.  

1. Wawancara  

Wawancara atau interview merupakan teknik perolehan data dengan cara 

tanya jawab kepada responden atau subjek penelitan secara lisan. Teknik 

ini membutuhkan hubungan secara langsung kedua belah pihak antara 

penulis dan responden untuk memperoleh data dengan cara tatap muka 

ataupun telepon. Tujuan utama wawancara adalah untuk mengetahui 

hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Salon Osh.  
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2. Observasi  

Observasi atau observation adalah teknik perolehan data tanpa 

diperlukan kontak secara langsung antara peneliti dengan subjek 

penelitian. Teknik observasi dilakukan dengan cara survei atau 

pengamatan langsung terhadap lingkungan, kegiatan serta permasalahan 

yang dihadapi Salon Osh dari kegiatan operasional hingga proses 

pencatatan transaksi keuangan.  

3. Studi literatur  

Studi literatur atau yang disebut dengan studi pustaka merupakan teknik 

perolehan data dengan mencari serta membaca sumber referensi tertulis 

seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang dapat digunakan untuk 

menjadi pendukung penulisan laporan kerja praktek ini. Data yang 

diperoleh dari literatur dapat dijadikan sebagai acuan dan pendukung 

untuk memperkuat argumentasi yang ada.  

 

4.3. Proses Perancangan 

 Perencanaan sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk 

mendukung atau mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan hingga 

menjadi laporan keunagan pada Salon Osh dengan menggunakan Microsft Access 

2010. Sistem ini membentuk beberapa form untuk penginputan transaksi dan 

laporan. Tampilan pertama pada sistem adalah menu utama yang merupakan 

kumpulan dari form-form dan laporan yang telah dirancang.  

 Pada menu utama terdapat enam submenu yaitu menu data, jurnal 

pembukuan, pembelian, penjualan, stock opname, dan laporan keuangan. Menu 
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data berisi form untuk membuat daftar akun, supplier, pelanggan, dan item stock. 

Menu jurnal pembukuan berfungsi untuk mencatat transaksi pendapatan jasa, 

pengeluaran kas, penerimaan kas, dan transaksi lainnya selain beli dan jual item 

yang berhubungan dengan item persediaan. Menu pembelian dan penjualan 

berfungsi untuk mencatat transaksi pembelian dan penjualan persediaan yang 

bersifat tunai ataupun non tunai serta laporan pembelian dan penjualan pada 

periode tertentu. Menu stock opname berisi laporan sisa stock periode tertentu 

serta terdapat menu koreksi keluar dan koreksi masuk stock yang berfungsi 

penyesuaian stock fisik dan sistem jika terjadi selisih. Menu laporan keuangan 

berisi laporan posisi keuangan dan laporan labarugi yang merupakan hasil 

pengumpulan atas transaksi yang terjadi pada periode bersangkutan.  

 Proses perancangan sistem akuntansi yang dilakukan terdapat beberapa 

langkah. Langkah-langkah tersebut yaitu: 

 

Gambar 4.1 Proses Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan, sumber: Data olahan, 2019. 
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4.4. Tahap dan Jadwal Pelaksanaan 

 Dalam pelaksanaan kerja praktek hendaknya diperlukan beberapa 

tahapan agar mempermudah penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa 

tahapan yang dilakukan, yaitu: 

4.4.1. Tahap Awal Persiapan 

 Tahap awal ini dimulai dari pencarian lokasi kerja praktek yang 

memenuhi syarat dan bersedia mengimplementasikan hasil kerja praktek. Tahap 

ini dilaksanakan pada awal bulan Juli 2019 dengan pencarian UMKM yang masih 

menggunakan pencatatan manual dan belum memiliki laporan keuangan. Setelah 

menemukan UMKM yang memenuhi syarat dan bersedia untuk dijadikan tempat 

kerja praktek, selanjutnya dilakukan wawancara dan obervasi untuk mengetahui 

kegiatan operasinal serta masalah-masalah yang dihadapi tempat kerja praktek 

serta penyusunan topik, proposal, dan izin dari pemilik usaha yang kemudian 

diajukan kepada prodi.   

4.4.2. Tahap Pelaksanaan 

 Tahap ini dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2019. Pada tahap ini 

dilakukan penyusunan daftar-daftar yang dibutuhkan dengan menggunakan 

microsoft access 2010 seperti daftar akun, supplier, customer, item, karyawan, 

dan sebagainya. Proses penyusunan ini telah berdiskusi dan berkonsultasi dengan 

kebutuhan pemilik usaha. Setelah penyusunan daftar yang dibutuhkan, dilanjutkan 

dengan pembuatan form penjualan, pembelian, jurnal pembukuan, koreksi stock 

hingga laporan seperti laporan posisi keuangan, labarugi, penjualan, pembelian, 

serta laporan sisa stock. Tahap ini dilakukan kurang lebih dua bulan.  
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 Tahap pelaksanaan selanjutnya merupakan penunjukkan sistem akuntansi 

yang telah dirancang dan disusun kepada pemilik usaha. Pada proses ini ternyata 

pemilik usaha memiliki beberapa masukan untuk revisi sistem yang telah dibuat 

seperti penambahan nama karyawan pada form penjualan agar pemilik dapat 

mengetahui kinerja karyawan, melengkapi laporan penjualan dengan menambahn 

kolom keterangan agar dapat mengetahui rincian transaki, dan penyederhanaan 

beberapa format yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pemilik 

usaha.  

 Setelah sistem direvisi sesuai dengan kebutuhan pemilik usaha, 

dilanjutkan dengan penyusunan saldo awal usaha yang dimulai pada awal 

November 2019 dengan perhitungan stock fisik, sisa masa sewa, dan sisa 

kas/bank pada Salon Osh. Selanjutnya peneliti mulai mengajarkan cara 

penggunaan sistem secara detail yang berhubungan dengan transaksi usaha serta 

cara baca laporan keuangan yang merupakan hasil akhir pada penelitian ini 

kepada bagian pembukuan pemilik usaha yang bernama Milyasurita diikuti oleh 

pemilik usaha agar dapat memahami sekilas sistem yang digunakan.  

4.4.3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Tahap penilaian dan pelaporan ini dilaksanakan pada 07 Desember 2019. 

Pada tahap ini, dosen akan melakukan kunjungan secara langsung ke tempat kerja 

dan melakukan penilaian atas sistem akutansi yang telah diimplementasikan pada 

Salon Osh serta memastikan apakah sistem ini dapat membantu pemilik Salon 

Osh dalam menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pemilik usaha. 

Setelah proses pengunjungan pembimbing pada tempat kerja praktek, penulis 
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melanjutkan laporan kerja praktek sebagai tahap akhir penyelesaian kerja praktik 

ini.   

4.4.4. Jadwal Kerja 

 Adapun jadwal pelaksanaan kerja praktek yang telah disusun guna 

menjadi panduan dalam menyelesaikan penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 2 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

No Bulan Keterangan 

1 Juli 2019 

Pencarian lokasi 

Penentuan lokasi 

Wawancara dan survei lokasi 

Penentuan topik  

Penyusunan proposal  

Permintaan izin kepada pemilik usaha 

Mengajukan proposal kepada prodi 

2 Agustus, 2019 

Penyusunan daftar dan pengumpulan data 

Berdiskusi dan konsultasi kepada pemilik usaha 

Perancangan sistem 

3 Oktober, 2019 

Pengujian dan implementasi sistem 

Revisi sistem 

Menjelaskan sistem kepada pemilik usaha 

4 November, 2019 
Penyerahan sistem finalisasi  

Penyusunan laporan  

5 Desember, 2019 
Implementasi dan kunjungan pada lokasi  

Finalisasi laporan  

Sumber: Data olahan, 2019. 
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