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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1  Rancangan Penelitian 

 Penelitian ialah suatu aktivitas dengan rangkaian yang sistematik serta 

dengan struktur yang terencana dan menggunakan cara-cara tertentu. Menyelidiki 

suatu permasalahan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang teoritik. Penelitian 

bertujuan untuk menerapkan teknologi untuk memecahkan suatu permasalahan 

dan atau mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Penelitian dilakukan dengan 

metode ilmiah. Oleh karena itu, penelitian merupakan suatu usaha yang dilakukan 

secara sistematik untuk memperoleh pengetahuan keilmuan melalui metode 

ilmiah yang didasarkan pada fakta empirik. (Kadri, 2018) 

 Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian pada praktik ini merupakan 

penelitian studi lapangan dan kasus. Penelitan studi kasus bertujuan untuk 

mempelajari suatu unit masalah secara mendalam yang mencerminkan keadaan 

sekarang dengan latar belakangnya yang berinteraksi dengan lingkungan 

disekitarnya (Kadri, 2018).  Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) bahwa studi 

lapangan dan kasus adalah penelitian yang berkaitan dengan latar belakang dan 

berinteraksinya dengan lingkungan serta kondisi pada masa ini dari subyek yang 

akan diteliti. Subyek tersebut dapat berupa lembaga, individu, komunitas atau 

kelompok.  

4.2  Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Fatihudin (2015) mengklasifikasikan bahwa teknik pengumpulan 

data menurut sumbernya dibagi menjadi dua sumber yaitu data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data yang cocok dalam Edy Collection merupakan 

data primer. Data primer yakni data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis 

sendiri secara langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data primer banyak 

ragamnya, pengumpulan data yang dipakai pada Edy Collection yaitu survei dan 

observasi. 

  Penelitian melakukan metode survei dengan teknik wawancara secara 

langsung (face to face) dengan tanya jawab dengan pemilik Edy Collection secara 

Elvira Suyanto. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Edy Collection. 
UIB Repository©2019



 

  Universitas Internasional Batam 

16

langsung. Wawancara tersebut dapat mengetahui kegiatan operasional usaha, 

prosedur transaksi usaha dan kendala usaha yang dihadapi sehingga dapat 

mempermudahkan untuk merancangkan sistem akuntansi yang akan dibuat. Selain 

itu, penelitian melakukan metode observasi untuk mengetahui lebih mendalam 

atas profil usaha Edy Collection. 

4.3  Proses Perancangan 

 Hasil yang didapatkan dari metode survei dan metode observasi 

menghasilkan poin-poin informasi penting atas kendala-kendala yang terjadi pada 

usaha tersebut sehingga menjadikan dasar untuk menrancangkan sistem akuntansi 

dalam penelitian ini.  

 Sistem akuntansi dalam penelitian ini menggunakan salah satu aplikasi 

dari Microsoft yaitu Microsoft Access 2010 untuk membantu pelaku usaha 

mengatasi kendala-kendala tersebut dan mempermudahkan pengguna untuk 

mendapatkan laporan keuangan ataupun kartu persediaan yang akurat dan handal. 

4.4  Tahap dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1  Tahap Persiapan 

 Penulis melakukan tahap persiapan awal dimulai darimana melaksanakan 

survei terlebih dahulu yang berniat untuk mencari situs kerja praktik, situs kerja 

praktik penulis yaitu di Nagoya Hill Mall. Kemudian memperoleh persetujuan 

dari pemilik usaha UMKM untuk melaksanakan kerja praktik setelah itu tahap 

berikutnya melakukan prosedur wawancara dengan pemiliknya untuk memahami 

aktivitas operasional usaha serta kendala apa saja yang timbul oleh pemilik. 

Setelah mendapatkan persetujuaan dan memahami gambaran umum usaha maka 

penulis dapat menyusunkan laporan proposal. Tahap pelaksanaan dapat 

dilanjutkan jika laporan proposal telah ditandatangan dan disetuju. 

4.4.2  Tahap Pelaksanaan 

 Penulis melakukan tahap pelaksanaan di mana dimulai dari memberikan 

penjelasan yang mudah kepada pemilik tentang topik sistem akuntansi yang akan 

dibuat. Sistem akuntansi dapat dibuat jika hasil survei dan wawancara telah 

dianalisa contohnya data apa saja yang harus dikumpulkan, sistem bagaimana 

yang diinginkan oleh pelaku usaha. Jika sudah sesuai maka sistem akuntansi dapat 

diproses dengan mengunakan program Microsoft Access. Setelah sistem yang 
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dirancangan sudah siap maka dapat dilanjutkan dengan proses pengujian keakurat 

sistem agar tidak terjadi kesalahan, setelah itu sistem sudah boleh 

diimplementasikan dan memberikan pelatihan cara menggunakan sistem 

akuntansi kepada pemilik ataupun karyawannya dan seterusnya melakukan 

pemantauan dan pemeriksaaan secara berkelanjutan. 

 Setelah itu melakukan tahap proses evaluasi di mana penulis memastikan 

bahwa sistem akuntansi yang telah dibuat dapat memberi bantuan atas kendala-

kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Bila pemilik merasa adanya 

ketidakpuasan ataupun kekurangan didalam sistem akuntansi maka penulis akan 

merevisikan sistem akuntansinya sesuai dengan preferensi yang dapat memuaskan 

pemilik.  

4.4.3  Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Penulis melakuan proses terakhir di mana tahapan penilaian dan pelaporan 

dimulai dari meyusunkan laporan pada kerja praktik ini dan kemudian dosen 

pembimbing melaksanakan kunjungan ke Edy Collection untuk memastikan 

penulis telah melaksanakan implementasi dengan baik setelah itu dosen 

pembimbing juga melihat sistem yang telah dirancang apakah berjalan dengan 

sempurna dan memberikan evaluasi terhadap proyek ini. Seterusnya revisi dan 

finalisasi laporan dan akhirnya pengumpulan hardcover dan compact disk read-

only memory (CD-ROM) ke Biro Administrasi Akademi Kemahasiswaan 

(BAAK). 

4.4.4  Jadwal Kerja 

 Formasi aktivitas yang telah dilakukan dalam kerja praktik ini ialah 

sedemikian rupa: 

Tabel 4.1  

Jadwal Kerja Praktik 

No Tanggal Pelaksanaan Aktivitas 

1 13 Juli 2019  Melaksanakan peninjauan dan 
mencari tempat kerja praktik yang 
cocok. 
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2 14 Juli 2019 Melakukan kunjungan pada kedua 
kalinya ke situs kerja praktik yang 
bertujuan untuk melakukan prosedur 
wawancara dengan pemilik Toko Edy 
Collection untuk memahami aktivitas 
operasional usaha selain itu juga 
memahami permasalahan yang terjadi 
dalam Toko Edy Collection 

3 15 Juli 2019 – 23 Juli 2019 Menyusun proposal  

4 24 Juli 2019 – 31 Agustus 2019 Setelah proposal telah disetujui dari 
pihak prodi ataupun dosen 
pembimbing dan telah 
ditandatangangi oleh pemilik maka 
penulis dapat melaksanakan observasi 
untuk memperolehkan data-data yang 
dibutuhkan agar dapat merancangkan 
sistem akuntansi dengan baik. 

5 01 September 2019 – 30 
September 2019 

Menggunakan Microsoft Access 2010 
untuk menyusunkan sistem akuntansi  

6 01 Oktober 2019 – 30 November 
2019 

Perbaikan sistem, proses pelatihan 
dan implementasi 

7 01 Agustus 2019 – 31 Desember 
2019 

Menyusun laporan kerja  

8 01 Desember 2019 – 31 Desember 
2019 

Tahap terakhir di mana penulis 
memfinalisasi laporan dan print 
hardcover kemudian harus diberikan 
kepada BAAK. 

Sumber: Data diolah, 2019. 
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