
 23 Universitas Internasional Batam 
 

BAB IV 
METODOLOGI 

 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian yang dibuat oleh penulis di 

D’Taste – Mr Steak adalah penelitian terapan yang merupakan penelitian yang 

memiliki tujuan untuk menyelesaikan persoalan dan kinerja tertentu dalam 

kehidupan yang praktis (Sugiyono, 2014). Penelitian terapan ini tidak hanya 

berfokus kepada ekspansi sebuah ide melainkan berpusat untuk menghasilkan 

keputusan dan kebijakan dengan mengumpulkan data yang ada pada suatu usaha 

dan mengujinya untuk mendapat keputusan kinerja yang praktis. 

Penelitian terapan yang dirancang oleh penulis adalah pembuatan sistem 

informasi akuntansi dengan Microsoft Office Access yang memiliki manfaat untuk 

efisiensi dan keakuratan pencatatan transaksi kegiatan operasional usaha sampai 

kepada hasil pelaporan keuangan yang akan digunakan sebagai patokan oleh 

pemilik usaha untuk membuat keputusan dan perencanaan jangka panjang tentang 

masa depan untuk kemajuan usaha D’Taste – Mr. Steak yang semakin baik dan 

berkembang. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Kesuksesan dalam suatu penelitian juga ditentukan oleh cara 

mendokumentasikan data yang digunakan. Beberapa cara yang dipakai dalam 

proses untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut: 
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a. Metode Survei dan Observasi 

Survei dan Observasi dilakukan untuk menghasilkan suatu deskripsi 

riil suatu kejadian untuk menjawab permasalahan penelitian (Guba & 

Lincoln, 1981). Teknik ini dilakukan dengan menjalankan kunjungan ke 

tempat usaha atau tempat kerja praktek untuk melakukan pengamatan 

mengenai proses kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan proses komunikasi untuk mendapatkan 

informasi dengan cara bertanya jawab antara pembuat sistem dan subjek 

penelitian yaitu pemilik usaha (Emzir, 2010). Wawancara bisa dilakukan 

secara langsung (dengan tatap muka) maupun tidak langsung (melalui media 

sosial) dengan pemilik usaha untuk mengetahui lebih dalam proses dari 

kegiatan usaha sehingga dapat mengetahui sejarah usaha sampai kepada 

letak titik kelemahan dan permasalahan yang ada pada usaha pemilik 

sehingga penulis dapat memikirkan jalan keluar untuk mengatasinya.  

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pemilik 

usaha pada saat proses wawancara: 

1. Kapan berdirinya usaha D’Taste – Mr. Steak? 

2. Berapa jumlah karyawan yang ada pada toko D’Taste – Mr. Steak? 

3. Bagaimana siklus kegiatan operasional pada D’Taste – Mr. Steak? 

4. Bagaimana proses pencatatan akuntansi laporan keuangan pada D’Taste – 

Mr. Steak? 

5. Selama berjalannya usaha, apakah ada permasalahan mengenai pencatatan 

laporan keuangan? 
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c. Metode Dokumentasi 

Pada saat melakukan dokumentasi, perlu adanya pemahaman bahwa 

semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak 

bermakna (Faisal, 1990). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 

dokumen dan nota-nota transaksi yang dapat dijadikan sebagai patokan 

untuk perancangan sistem akuntansi untuk tempat usaha atau tempat kerja 

praktek. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Tahapan dalam perancangan sistem informasi akuntansi yang dibuat oleh 

penulis kepada pemilik usaha adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan data dan informasi usaha melalui beberapa metode yakni 

metode pegamatan, metode wawancara dan metode dokumentasi. 

b. Menganalisa data dan informasi yang diperoleh dari pemilik usaha. 

c. Mendesain sistem  menggunakan Microsoft Office Access. 

d. Mengaplikasikan sistem yang sudah selesai dibuat ke tempat usaha. 

e. Pengajaran mengenai cara penggunaan sistem kepada karyawan. 

f. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemilik usaha. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1  Tahapan Pelaksanaan  

Berikut ini adalah tahapan pelaksanaan sistem informasi akuntansi pada 

D’Taste – Mr. Steak: 

1.  Tahapan Persiapan 
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Pada pertengahan Agustus 2019, penulis mendiskusikan pertemuan 

dengan pemilik usaha D’Taste – Mr. Steak. Penulis mengamati kegiatan 

operasional usaha dan mewawancarai pemilik usaha untuk mengumpulkan 

laporan mengenai kegiatan operasional usaha. Dan pemilik mendapatkan 

informasi tentang bidang usaha yang bergerak di bidang kuliner, memiliki 7 

karyawan, memiliki 2 toko yaitu didaerah Palm Spring dan Nagoya dan 

sudah berjalan hampir 2 tahun namun tidak memiliki sistem untuk 

pencatatan transaksi keuangan dan akhirnya penulis meminta persetujuan 

dari pemilik usaha untuk menjadikan D’Taste – Mr. Steak sebagai tempat 

kerja praktek penulis. Hal yang dilakukan setelah penulis mendapatkan 

persetujuan untuk melaksanakan kerja praktek di D’Taste – Mr. Steak, 

penulis membuat proposal dan meminta tanda tangan sebagai bukti 

persetujuan pemilik usaha bahwa penulis dapat melakukan kerja praktek 

pembuatan sistem akuntansi untuk D’Taste – Mr. Steak. 

2.  Tahapan Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan dimulai setelah penulis selesai mengumpulkan 

data dan informasi untuk dapat digunakan sebagai referensi untuk membuat 

sistem akuntansi yang dapat bermanfaat untuk membantu efisiensi 

pencatatan kegiatan operasional perusahaan berupa pendapatan, pengeluaran 

dan lain sebagainya. Setelah sistem selesai dibuat, penulis akan 

mengimplementasikan sistem tersebut di tempat kerja praktek dan juga 

mengajarkan cara pemakaian sistem kepada pemilik beserta karyawannya.  
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3.  Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

Setelah sistem selesai dibuat, maka akan dilakukan tahap penilaian 

atas hasil sistem yang telah dibuat oleh penulis. Penulis akan melakukan 

aplikasi sistem pada D’Taste – Mr. Steak selama beberapa hari. Kemudian 

setelah sistem dapat sepenuhnya dipakai oleh karyawan D’Taste – Mr. 

Steak, maka pemilik usaha dan karyawan atau pengguna sistem akan 

memberikan penilaian dan masukan dari hasil sistem akuntansi yang dibuat 

oleh penulis.  

 

4.4.2 Jadwal Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja praktek yang dilaksanakan oleh penulis bertempat di 

D’Taste – Mr. Steak yang berdomisili di Ruko Palm Spring Blok B3 No. 12B, 

Batam. Kerja praktek ini berhubungan dengan bagian akuntansi yaitu pembuatan 

sistem pencatatan akuntansi sampai kepada pelaporan keuangan usaha dan proyek 

ini terlaksana dengan baik di D’Taste – Mr. Steak.  

Berikut di bawah ini adalah jadwal pelaksanaan kerja praktek pada D’Taste 

– Mr. Steak: 
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Tabel 4.1  

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek di D’Taste – Mr. Steak 

No. Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1. 5 Agustus 2019 – 12 Agustus  
2019 

Melakukan survei ke lokasi, pengajuan 
izin kerja praktek dan membuat 
penyusunan proposal untuk kerja 
praktek. 

2. 12 Agustus 2019 – 16 Agustus 
2019 

Meminta dan menyerahkan surat  
persetujuan kerja praktek. 

3. 17 Agustus 2019 – 31 Agustus 
2019 

Mempelajari kegiatan usaha dan sistem 
pencatatan akuntansi yang digunakan. 

4. 1 September 2019 – 15 
September 2019 

Melakukan dokumentasi atas data yang 
diperlukan. 

5. 15 September 2019 – 15 
Oktober 2019 

Proses pembuatan sistem pencatatan 
akuntansi dengan Microsoft Office 
Access. 

6. 16 Oktober 2019 – 30 Oktober 
2019 

Mengaplikasikan sistem yang telah 
dihasilkan kepada tempat kerja praktek. 

7. 31 Oktober 2019 – 29 
November 2019 

Aplikasi terhadap semua formulir kerja 
lainnya. 

8. 29 November 2019 – 3 
Desember 2019 

Melaksanakan kunjungan dengan dosen 
pembimbing dan meminta penilaian dari 
pemilik usaha. 

9. 4 Desember 2019 – 15 
Desember 2019 

Menyusun laporan kerja praktek. 

Sumber: Data yang diolah, 2019 
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