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BAB IV 
METODOLOGI 

 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian menggambarkan suatu rangkaian aktivitas yang berguna dalam 

memperlihatkan informasi yang jelas, lengkap dan tepat. Bentuk penelitian jika 

dilihat dari sudut pandang tujuan yaitu penelitian terapan yang berarti suatu 

kegiatan yang berhubungan dengan tercapainya titik puncak suatu permasalahan. 

Sebagai contoh, hasil penelitian yang laksanakan oleh A menunjukan bahwa Toko 

B sedang mengalami kesulitan dalam mengolah informasi keuangan, maka dari 

hasil penelitian tersebut harus memiliki tujuan agar menemukan cara untuk 

memperbaiki informasi keuangan perusahaan melalui pembuatan sistem akuntansi 

yang akan mempermudah dalam melakukan pencatatan dan perhitungan 

matematis. Sistem akuntansi tersebut dapat dibentuk berdasarkan pengetahuan dan 

pengalaman yang ada, sehingga dapat memberikan suatu hal positif berupa 

manfaat baik untuk individual, maupun kelompok. Bentuk penelitian yang ditinjau 

berdasarkan karakteristik masalah yaitu kasus dan lapangan. Penelitian dilakukan 

dengan menjelajahi suatu subjek yang sedang dialami pada saat ini baik 

merupakan suatu individual, lembaga, dan golongan tertentu, sehingga 

terbentuknya suatu komunikasi dan interaksi dilapangan antara peneliti dan suatu 

kondisi tertentu. (Timotius, 2017).  

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses yang dapat menghasilkan 

hal-hal positif untuk mengasah wawasan, menganalisa suatu permasalahan, dan 

kemauan untuk menjumpai hal-hal baru dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

Setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, namun 

bergantung pada tujuan dan niat yang dimilikinya. Semakin seseorang memiliki 

tingkat keingintahuan yang tinggi, maka semakin besar pula seseorang berusaha 

untuk memenukan suatu subjek permasalahan. Suatu penelitian tidak mesti diteliti 

karena adanya masalah, namun hal-hal positif yang dapat membangun juga dapat 

ditelusuri dan dikembangkan. Semakin seseorang memiliki tingkat keingintahuan 

yang rendah, maka semakin kecil pula seseorang ingin melakukan penelitian yang 

lebih mendalam (Firdaus, 2018). 
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4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data terbagi menjadi data primer yang berarti didapat melalui pihak 

pertama, dan data sekunder diperoleh secara tidak langsung yaitu peneliti sebagai 

orang kedua dalam memperoleh hasil penelitian. Sehingga, penelitian ini 

menganut data primer. Berikut penjelasaan mengenai teknik pengumpulan data 

yang digunakan: 

4.2.1 Teknik Wawancara 

Teknik wawancara sering digunakan untuk memperoleh informasi berupa 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan secara lisan dan survei. 

Kegiatan wawancara dilakukan agar dapat menjalin suatu hubungan dengan 

pemilik toko, sehingga dapat menemukan lokasi kerja praktik. Lokasi kerja 

praktik yang ditemui yakni berada di Bengkong dengan nama toko yaitu Toko 

Vegindo. Setelah mengetahui lokasi kerja praktik yang sesuai dengan ketentuan, 

maka peneliti menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut, dan 

melakukan diskusi yang berguna untuk membantu Toko Vegindo yang sedang 

mengalami kesulitan di dalam menjalankan operasionalnya. Dengan teknik 

wawancara ini, pemilik setuju untuk dibantu dan peneliti melakukan kunjungan 

rutin untuk mewujudkan sistem pencatatan akuntansi yang baik dan benar 

(Hasanah, 2016). 

4.2.2 Teknik Observasi 

Selain teknik wawancara, teknik observasi mampu memberikan 

dukungan positif yang sederhana. Teknik observasi dilakukan dengan cara 

mengamati fenomena sosial atau kejadian-kejadian yang ada.  Pengamatan 

tersebut dilakukan pada Toko Vegindo dengan manfaat agar memperoleh hasil 

yang akurat , dan tidak berupa tanya jawab dengan pemilik toko maupun 

wawancara dengan orang disekitar. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Berdasarkan teknik wawancara dan observasi, maka diperoleh hasil yang 

cukup informatif dan mendukung untuk terbentuknya sebuah sistem. Sistem 

dibuat berdasarkan kebutuhan  Toko Vegindo, dan untuk perkembangan 
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operasional. Langkah awal yang dilaksanakan agar terbentuknya sebuah sistem 

yaitu pembuatan tabel, yang berisikan data transaksi dan data inti. Tabel tersebut 

terdiri dari daftar akun, pelanggan, persediaan, pemasok, pelunasan hutang dan 

piutang, pembelian, penjualan, detail pembelian, detail penjualan, dan jurnal 

umum. Langkah kedua yaitu pembuatan form. Form tersebut berfungsi untuk 

melakukan penginputan data dan transaksi ke dalam tabel. Dengan adanya form, 

maka kegiatan sehari-hari dalam operasional perusahaan dapat dikelompokkan 

sesuai dengan form yang telah disediakan.    

 Langkah berikutnya dilanjuti dengan pembuatan query. Query berfungsi 

untuk mengolah dan mengoperasikan data dan transaksi-transaksi yang telah 

didata. Query yang dibentuk terdiri dari Query persediaan awal dan pembelian 

persediaan, Query pembelian dan penjualan, Query detail pembelian dan detail 

penjualan, Query pelunasan hutang dan piutang. Langkah keempat yaitu 

pembuatan laporan. Laporan merupakan sarana yang digunakan dari hasil input 

transaksi-transaksi kedalam bentuk yang formal. Dengan adanya laporan dapat 

mempermudah para penguna sistem untuk mengetahui transaksi operasionalnya 

pada suatu periode. Laporan yang disajikan yaitu laporan penjualan, pembelian, 

sisa stok, laba rugi, neraca saldo dan buku besar. 

 Langkah terakhir yaitu membuat sebuah menu utama untuk mempermudah 

pengaksesan. Menu utama yang disajikan berupa form, biasanya digunakan dalam 

penginputan transaksi, dan macam-macam laporan yang akan dihasilkan dari 

penginputan transaksi. Setelah membuat menu utama, tindakan selanjutnya yaitu 

melakukan perbaikan pada tampilan, membuat koneksi pada menu utama dengan 

laporan-laporan yang ada, dan mencoba untuk melakukan penginputan transaksi 

untuk memastikan bahwa sistem yang telah direalisasi apakah sudah beroperasi 

sesuai yang harapkan dan apakah terdapat error pada penciptaan rumus, dan 

memastikan bahwa relationship yang terhubung tidak ada yang salah. 

    

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Berikut merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan kerja praktik pada 

Toko Vegindo yang dilaksanakan pada periode Agustus 2019 hingga Desember 

2019 yakni: 
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4.4.1 Tahapan Persiapan 

Langkah awal yang dilaksanakan pada tahap persiapan yaitu mencari 

tempat atau lokasi yang sesuai dengan topik dan kriteria. UMKM yang berada di 

kota Batam cukup banyak, namun UMKM tersebut kemudian diseleksi kembali 

sesuai dengan kriteria peneliti. Setelah melakukan seleksi, peneliti memutuskan 

untuk menjadikan Toko Vegindo yang bergerak dibidang perdagangan sebagai 

objek penelitian. Toko vegindo sesuai dengan kriteria peneliti, karena pemilik 

toko tersebut terbuka dan bersedia membagikan kekurangan yang dialaminya 

dalam bidang operasional. 

4.4.2 Tahapan Pelaksanaan 

Peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi dalam 

pelaksanaannya. Pertemuan dengan pemilik toko dilakukan untuk membangun 

sebuah kedekatan, memperoleh informasi mengenai latar belakang perusahaan, 

susunan kepemilikan, proses kegiatan operasional dan hingga pencatatan yang 

digunakan, serta pemilik toko menceritakan kesulitan-kesulitan yang dialaminya 

dari segi finansial maupun non finansial. Setelah memperoleh informasi, peneliti 

melakukan analisa dan merancang sistem akuntansi yang dapat mendukung 

pemilik toko untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan. Sistem yang telah 

direalisasi, kemudian diimplementasikan dan bimbingan berupa penjelasan 

mengenai isi dari sistem, praktik input transaksi, dan bagaimana membaca laporan 

yang dihasilkan.  Kemudian, dilakukan uji coba dengan menginput transaksi yang 

ada selama sebulan. Hal tersebut dilakukan agar mengetahui kekurangan dari 

sistem dan memastikan penggunaan sistem bisa berfungsi secara maksimal. 

 Dalam pelaksanaanya, peneliti melakukan pemantauan rutin atas sistem 

yang digunakan oleh Toko Vegindo, dan membenarkan bahwa sistem tersebut 

bisa digunakan, mampu mengoperasikan dan mengimplementasikan pada dunia 

usahanya.   

4.4.3 Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

Berdasarkan penilaian, dosen pembimbing akan memberikan penilaian 

berupa kunjungan ke tempat penyedia kerja praktik untuk menilai program yang 

direalisasi dan hasil implementasi di Toko Vegindo.  Penyusunan laporan kerja 

praktik berupa rangkaian kegiatan-kegiatan dari proses mencari tempat kerja 
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praktik hingga pelatihan dan implementasi yang diberikan hingga pengunaan 

sistem pada kesehariannya. Hasil akhir dari laporan ini adalah sistem yang 

berhasil diwujudkan, disosialisasikan, dan dipraktikkan oleh pemilik toko. 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal yang terbentuk berupa rincian kegiatan yang dilaksanakan selama 

tahap persiapan hingga tahap penilaian dan pelaporan yang disusun sesuai dengan 

periode yang dilaksanakan. Jadwal pelaksanaan kerja praktik pada Toko Vegindo 

yakni sebagai berikut: 

No Kegiatan Agustus September Oktober November Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Survei lokasi dan 

ijin KP 
 √ √ √          

       

2. Penyusunan 

Proposal KP dan 

Lembar 

Pernyataan 

Implementasi 

   

√ √ √ √ √      

       

3. Melakukan 

pendataan dan 

wawancara klien 

(Observasi 

Lapangan) 

    

√ √ √ √      

       

4. Perancangan 

sistem  

    
 √ √ √ √ √ √      

    

5. Implemetasi 

sistem  

    
       √ √ √ √ √ √  

   

6. Pelatihan terhadap 

klien 

    
       √ √ √ √ √ √ 

   

7. Evaluasi hasil dari 

sistem yang  

dirancang 

    

        √ √ √ √ √    
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No Kegiatan Agustus September Oktober November Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

8. Pemantauan dan 

pendampingan 

terhadap klien 

    

        √ √ √ √ √    

9. Penyusunan 

Laporan Kerja 

 Praktek  

   

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10. Finalisasi Laporan 

KP 

    
         

   
√ √ √ √ 

11. Evaluasi dan 

Penilaian KP 

    
         

   
√ √ √ √ 

12. Pengumpulan 

hardcopy Laporan 

KP 

    

       

     

√ √ √ √ 

Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan, sumber: Data yang diolah, 2019 

Jeniffer, Penyusunan Sistem Pengendalian Internal dan Pencatatan Akuntansi pada Toko Vegindo 
UIB Repository©2019




