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BAB IV 
METODOLOGI 

 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian pada rancangan kerja praktik ini menerapkan penelitian 

terapan. Penelitian terapan ini menjadi salah satu metode penelitian yang 

diterapkan guna memecahkan masalah yang suatu usaha dihadapi. Penelitian 

terapan ini berguna menguji serta mengevaluasi masalah-masalah yang dihadapi, 

sehingga masalah tersebut dapat dipecahkan. Hasil penelitian terapan ini berupa 

jawaban yang nyata serta dapat dirasakan secara langsung oleh subjek yang dituju 

(Sugiyono, 2016). 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dilakukan sebagai teknik pengumpulan 

informasi penelitian. Istilah data primer merupakan data yang didapatkan dari 

sumbernya langsung. Data tersebut dikumpulkan dengan menerapkan dua teknik, 

yakni: observasi dan wawancara.   

1. Wawancara  

Wawancara merupakan pengumpulan data yang didapatkan melalui 

teknik mengajukan pertanyaan (Indriantoro & Supomo, 2013). Pengajuan 

pertanyaan lisan tersebut dilakukan dengan melibatkan pengurus Toko 

Rainbow Florist. Pertanyaan lisan tersebut mencakup informasi terkait 

kegiatan operasional serta kendala yang dihadapi pemilik usaha dalam 

pencatatan akuntansi guna memperjelas serta memperdalam data 

kegiatan usaha. 
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2. Observasi 

Observasi didefinisikan sebagai proses pengamatan terhadap kejadian 

yang sistematis tanpa melibatkan komunikasi serta pengajuan pertanyaan 

terhadap individu yang diteliti (Indriantoro & Supomo, 2013).  

 

4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan suatu sistem dapat dirancang dengan tepat dan 

efisien jika informasi yang dibutuhkan jelas. Informasi tersebut mampu 

didapatkan melalui adanya komunikasi dengan klien. Informasi yang dibutuhkan 

tersebut meliputi kegiatan operasional, kondisi, serta kebutuhan akan sistem yang 

akan dirancang. Sistem akuntansi dirancang setelah memahami usaha Toko 

Rainbow Florist dengan bantuan Microsoft Office Access. 

Sistem akuntansi tersebut dilengkapi dengan desain menu utama yang 

mampu difilter sesuai periode serta laporan yang diinginkan, sehingga laporan 

keuangan yang diperlihatkan sesuai dengan periode yang diinginkan. Objek 

sistem informasi yang dirancang meliputi tabel, query, form, serta laporan. Tabel 

merupakan tempat dimana data disimpan. Tabel yang dirancang meliputi tabel 

daftar akun, daftar pemasok, daftar jenis produk dan produk, tabel pembelian dan 

pembelian detail, tabel penjualan, penjualan detail, dan penjualan detail papan, 

tabel pengeluaran kas dan pengeluaran detail, tabel jurnal umum dan jurnal umum 

detail, tabel penyesuaian persediaan dan penyesuaian persediaan detail, 

penerimaan detail, dan penerimaan kas. 

Pembuatan form dilakukan setelah pembuatan tabel yang berfungsi 

sebagai media bagi pengguna dalam memasukan, menampilkan, bahkan 
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menganalisa data. Form yang dirancang meliputi form login, form daftar akun dan 

daftar akun list, pemasok, jenis produk, produk atau persediaan, pembelian dan 

pembelian detai subform, penjualan, penjualan detail papan dan penjualan produk, 

pengeluaran kas dan pengeluaran detail subform, jurnal umum dan jurnal umum 

detail subform, stock opname dan stock opname detail, dan penerimaan dan 

penerimaan piutang. 

Tahapan selanjutnya adalah pembuatan query. Query merupakan proses 

penyaringan serta pengumpulan data, sehingga data yang memenuhi kriteria dapat 

ditampilkan. Rancangan query yang terdapat pada sistem akuntansi ini 

diantaranya query jurnal, query laporan keuangan yang mencakup buku besar, 

laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, serta query 

laporan pendukung seperti query persediaan, query penjualan dan piutang, serta 

query pembelian dan piutang. 

Langkah keempat yang dilakukan dalam perancangan sistem ini yakni 

pembuatan report. Laporan merupakan penyajian data yang dihasilkan oleh query. 

Laporan yang dirancang pada sistem ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan 

laba rugi, buku besar, dan laporan pendukung lainnya seperti laporan persediaan, 

laporan penjualan dan laporan piutang, laporan pembelian dan utang, serta laporan 

pendukung lainnya.  

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Kerja praktik yang peneliti terapkan pada Toko Rainbow Florist meliputi 

beberapa tahap, yakni : 
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4.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap ini diawali dengan melakukan survei pada UMKM yang 

memerlukan perbaikan sistem pencatatan akuntansi, menghadapi masalah 

pelaporan kinerja usaha, serta memenuhi kriteria pada pedoman kerja praktik yang 

diberikan. Tahap ini diterapkan peneliti dengan melakukan kunjungan ke Toko 

Rainbow Florist. Kunjungan tersebut dilakukan dengan tujuan mengetahui 

informasi terkait profil usaha dan nama pemilik usaha, jam operasional usaha, 

sistem pencatatan toko, serta permasalahan yang sedang dihadapi. Pengumpulan 

informasi tersebut dilakukan dengan wawancara serta observasi yang nantinya 

informasi tersebut akan dianalisa serta dirangkum ke dalam proposal penelitian 

dan akan diserahkan pada dosen pembimbing serta program studi guna 

persetujuan penelitian. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Kunjungan akan kembali dilakukan setelah proposal penelitian yang 

diajukan telah disetujui. Tahap pelaksanaan ini dilakukan guna mengobservasi 

lebih dalam serta mencari data dasar yang dapat membantu perancangan sistem 

sesuai dengan yang pemilik usaha butuhkan. Sistem akuntansi ini dirancang 

dengan melibatkan Microsoft Office Access yang layak digunakan dan 

diimplementasikan ke Toko Rainbow Florist. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahap ini ditandai akan keberhasilan pengimplementasian sistem pada 

usaha kerja praktik. Keberhasilan pengimplementasian sistem tersebut akan 

dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian oleh peneliti terkait proses 

proyek penelitian dimulai dari pencarian tempat untuk menjalankan kerja praktik 

Fani. Perancangan dan Pencatatan Sistem Akuntansi pada Toko Rainbow Florist. 
UIB Repository©2019



32 

 Universitas Internasional Batam 

hingga hasil yang pemilik usaha terima dengan melampirkan dokumentasi sebagai 

bukti pendukung. Penilaian terhadap penyusunan laporan kerja praktik dilakukan 

oleh dosen pembimbing. Kunjungan ke tempat kerja praktik juga akan dilakukan 

dosen pembimbing guna menilai serta mengevaluasi pelaksanaan dan 

pengimplementasian sistem setelah surat kunjungan disediakan. 

4.4.4 Jadwal Kerja 

Berikut merupakan jadwal kerja praktik yang diterapkan pada Toko 

Rainbow Florist: 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 01 Juli – 31 Juli 2019 Survei lokasi serta permintaan izin 
kerja praktik. 

2 01 Agustus – 04 Agustus 2019 Penyusunan proposal kerja praktik. 
3 04 Agustus – 15 Agustus 2019 Memahami informasi usaha klien 

serta masalah yang dihadapi. 
4 16 Agustus – 30 September 2019 Perancangan sistem pencatatan 

akuntansi. 
5 1 Oktober – 04 November 2019 Pemberian pelatihan serta 

mengimplementasikan sistem yang 
dirancang. 

6 05 November – 31 November 2019 Penyusunan laporan kerja praktik. 
7 01 Desember – 31 Desember 2019 Kunjungan dan finalisasi laporan kerja 

praktik serta pengumpulan hardcover 
kepada BAAK. 

Tabel 1 : Jadwal Pelaksanaan, Sumber: Penulis, 2019. 
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