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BAB IV 

METODOLOGI 

 

 
4.1 Rancangan Penelitian 

Manusia merupakan makhluk hidup di bumi yang penuh dengan rasa ingin 

tahu atau penasaran akan sesuatu, baik itu masalah maupun fenomena yang timbul. 

Oleh karena itu, manusia melakukan penelitian. Penelitian merupakan cara yang 

ditempuh manusia untuk mencari dan menemukan pengetahuan atau produk baru, 

serta mencari solusi untuk suatu permasalahan, baik masalah sehari-hari maupun 

ilmiah (Timotius, 2017). Selain itu, penelitian juga diartikan sebagai aktivitas 

manusia yang berbasis kecerdasannya dalam menganalisa, menemukan, 

menafsirkan, dan mengembangkan sistem dan metode untuk perkembangan ilmu 

pengetahuan manusia (Echdar, 2017).  

Metode penelitian memiliki definisi yang bervariasi. Metode penelitian 

ialah seperangkat skema, prosedur, dan algoritma yang dipakai sebagai instrumen 

atau alat ukur saat pelaksanaan penelitian (Timotius, 2017). Selain itu, metode 

penelitian juga dapat didefinisikan sebagai langkah ilmiah untuk memperoleh data 

sah dengan tujuan, sehingga mampu menemukan, mengembangkan, dan 

membuktikan suatu pengetahuan tertentu dan dipakai untuk memahami, 

mengantisipasi, dan menyelesaikan masalah (Sugiyono, 2014). 

Berdasarkan pengaplikasian, penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu 

penelitian terapan dan penelitian dasar. Proyek kerja praktik ini menerapkan 

penelitian terapan. Arti penelitian terapan menurut Timotius (2017) merupakan 

penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan isu, permasalahan, dan kasus 

tertentu atau menciptakan produk baru.
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Penelitian yang bermanfaat untuk memecahkan isu yang terdapat di suatu 

lokasi, contohnya instansi, organisasi, dan perusahaan disebut penelitian terapan 

(Sujarweni, 2014). Penelitian terapan diarahkan untuk mencari jawaban atas 

masalah yang ditemui dengan tujuan yang praktis, yaitu menghasilkan sesuatu yang 

lebih baik. 

Karakteristik penelitian mengkategorikan penelitian ini sebagai penelitian 

studi kasus dan lapangan. Konsentrasi pada studi kasus dan lapangan adalah 

mendeskripsikan kasus atas suatu subyek dan menelaahnya sehingga dapat 

menemukan berbagai penemuan baru (Martono, 2015). Penelitian tentang subyek 

penelitian, berupa kelompok, individu, masyarakat, dan lembaga yang berhubungan 

dengan suatu tahap spesifik atau semua personalitas disebut penelitian studi kasus 

(Hasan, 2014). Penelitian studi kasus dan lapangan menurut Sudaryono (2017) ialah 

penelitian yang sifat atau ciri-ciri masalah penelitian berhubungan dengan latar 

belakang dan keadaan terkini dari subyek beserta lingkungan yang diteliti. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data termasuk salah satu faktor penting yang 

menentukan kesuksesan penelitan. Data yang telah diambil akan diproses menjadi 

hasil (result) yang disebut laporan. Primary data (data primer) dipakai pada proyek 

kerja praktik untuk mengolah data. Data primer diambil secara langsung oleh 

peneliti, contohnya kuesioner, percobaan, dan wawancara langsung (Timotius, 

2017). Pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut: 
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1. Observasi 

Observasi merupakan proses pengamatan secara keseluruhan serta 

memperhatikan perilaku pada situasi tertentu (Tersiana, 2018). Observasi 

(observation) ialah teknik dalam pengumpulan data dengan mengamati 

obyek penelitian dan aktivitas yang tengah terjadi (Sudaryono, 2017). 

Maolani dan Cahyana (2015) mengungkapkan bahwa teknik observasi 

dipilih ketika penelitian berkaitan langsung dengan kegiatan kerja, 

perilaku manusia, fenomena alam, dan berbagai faktor yang bisa diamati 

langsung oleh peneliti. Pengamatan langsung dilakukan di UD. Permata 

Collection untuk mengetahui bidang usaha, kondisi usaha, dan transaksi 

bisnis. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik dalam mengumpulkan data dengan proses 

bertanya dan menjawab secara langsung dengan subyek yang berkaitan 

langsung dengan objek penelitian (Tersiana, 2018). Teknik wawancara 

dipilih ketika peneliti hendak mengetahui secara lebih terperinci dari 

responden (Maolani & Cahyana, 2015). Definisi wawancara menurut 

Sudaryono (2017) ialah suatu teknik pengumpulan data primer dan 

dilakukan secara lisan dengan tatap muka langsung, baik itu dengan 

individu maupun kelompok. Kegiatan wawancara langsung dengan 

pemilik dilakukan untuk mengetahui secara lebih terperinci kegiatan 

operasional entitas. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah perolehan data dari tempat penelitian untuk keperluan 

penelitian. Proyek kerja praktik mencantumkan dokumentasi sebagai 

pendukung dalam penelitian. Teknik mengumpulkan data penelitian 

dicapai melalui dokumen administratif, surat agenda, foto, laporan 

kegiatan usaha, dan lain-lain (Maolani & Cahyana, 2015).  

 

4.3 Proses Perancangan 

Software atau perangkat lunak yang dipilih untuk mengimplementasikan 

sistem akuntansi adalah Microsoft Office Access. Penggunaannya yang mudah di 

mengerti (user friendly), tidak rumit, dan akurat menjadikan Microsoft Access 

sebagai pilihan tepat. Desain sistem diolah dan didesain sesuai usaha bisnis dan 

keperluan UD. Permata Collection. Tahap-tahap yang ditempuh dalam proses 

perancangan adalah: 

1. Pertemuan dengan pemilik UD. Permata Collection untuk membicarakan 

sistem yang akan dirancang, yaitu melakukan tanya jawab seputar 

transaksi operasional entitas, apa yang diperlukan, dan kendala akuntansi 

yang ditemui pemilik dalam mengelola usaha. 

2. Dilakukan perancangan sistem pembukuan akuntansi UD. Permata 

Collection sebagai berikut: 

a. Langkah pertama adalah membuat tabel. Tabel yang diperlukan di 

antaranya terdiri dari tabel daftar akun, tabel daftar pelanggan, tabel daftar 

persediaan, tabel daftar staf pemasaran, tabel daftar pemasok, tabel daftar 

aset tetap, tabel jurnal umum header, tabel jurnal umum detail, tabel kas 
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keluar header, tabel kas keluar detail, tabel pembayaran kas keluar, tabel 

kas masuk header, tabel kas masuk detail, tabel penerimaan kas masuk, 

tabel pembelian header, tabel pembelian detail, tabel penjualan header, 

tabel penjualan detail. 

b. Menghubungkan relasi (relationship) dari elemen yang terdapat di tabel. 

c. Merancang form, yaitu formulir yang dipakai untuk menginput transaksi. 

Perancangan form meliputi form daftar pelanggan, form daftar akun, form 

daftar staf pemasaran, form daftar persediaan, form daftar pemasok, form 

daftar aset tetap, form penjualan, form pembelian, form penerimaan, form 

pengeluaran, form jurnal umum. 

d. Merancang query, yaitu menggabungkan database dengan hanya memilih 

data yang hendak dimunculkan. Query yang didesain meliputi query 

semua jurnal, query laporan persediaan, query laporan pembelian, query 

neraca saldo, query laporan piutang, query laporan posisi keuangan, query 

laporan laba rugi, query laporan utang, query laporan perubahan ekuitas, 

query laporan penjualan. 

e. Tahap akhir adalah membuat laporan keuangan, yaitu laporan yang 

mengandung informasi yang diperlukan pemilik UD. Permata Collection. 

Laporan yang dibuat meliputi laporan pembelian, laporan laba rugi, 

laporan utang, laporan penjualan, laporan posisi keuangan, laporan 

piutang, laporan neraca saldo, laporan perubahan ekuitas, dan laporan 

persediaan. 

f. Uji coba dilakukan untuk menunjukkan apakah sistem yang didesain telah 

berjalan normal atau tidak. Jika terjadi penyimpangan (error), akan 
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dilakukan perbaikan dan dicoba lagi (trial and error) hingga sistem selesai 

dan siap diimplementasi. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

Permulaan dari kerja praktik adalah mencari lokasi pelaksanaan, yaitu 

setidaknya entitas tersebut tidak dimiliki keluarga, sudah beroperasi > 1 tahun, dan 

pemilik usaha setuju untuk mengaplikasikan sistem akuntansi yang dirancang. 

4.4.1 Tahapan Persiapan 

a. Survei di daerah Batam untuk menentukan lokasi kerja praktik dan 

melakukan survei di UD. Permata Collection yang berlokasi di Komplek 

Pertokoan Sinar Penuin Lestari Blok B No.6. 

b. Meminta izin untuk melaksanakan kerja praktik dengan pemilik UD. 

Permata Collection. 

c. Memilih topik yang sesuai dengan kendala yang dihadapi UD. Permata 

Collection melalui konsultasi dengan pemilik dan dosen pembimbing. 

d.  Mengajukan proposal kerja praktik dan surat pernyataan client (klien) 

kepada dosen pembimbing dan prodi Akuntansi. 

4.4.2 Tahapan Pelaksanaan 

a. Melakukan pengamatan dan tanya jawab dengan pemilik seputar transaksi 

operasional dan kendala pembukuan di UD. Permata Collection. 

b. Mengumpulkan data yang berkepentingan dalam pembuatan sistem 

akuntansi. 
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c. Merancang sistem akuntansi sesuai keperluan UD. Permata Collection 

dengan Microsoft Access dan melakukan konsultasi apabila terdapat 

kesulitan dalam perancangan sistem dengan dosen pembimbing. 

d. Melakukan percobaan dengan menginput transaksi untuk mengetes 

keakuratan sistem dalam menyajikan informasi dan melakukan 

pengevaluasian dan perbaikan ketika terjadi ketidaksesuaian (error). 

e. Melatih atau mengajarkan cara pemakaian sistem kepada staf yang 

bertanggung jawab di bagian keuangan, mulai dari pencatatan daftar akun 

hingga laporan keuangan dihasilkan. Efektivitas dan efisiensi dapat di raih 

apabila staf mengerti cara membaca laporan dan memakai sistem.  

f. Menyerahkan sistem akuntansi yang dirancang kepada pemilik UD. 

Permata Collection untuk diimplementasikan pada tahap awal. 

g. Mengevaluasi kinerja sistem dan melakukan perbaikan apabila 

menemukan kendala. 

4.4.3 Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

a. Kunjungan lokasi kerja praktik di UD. Permata Collection oleh dosen 

pembimbing. 

b. Penilaian hasil kerja praktik oleh dosen pembimbing, yaitu sistem 

akuntansi dan memeriksa serta memastikan bahwa staf mengerti cara 

pemakaian sistem dengan praktik langsung. 

c. Wawancara antara dosen pembimbing dan pemilik UD. Permata 

Collection mengenai kinerja dan manfaat dari sistem akuntansi yang 

dirancang. 
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d. Melakukan penyusunan, pengevaluasian, dan finalisasi laporan kerja 

praktik. 

e. Menyerahkan laporan kerja praktik dalam bentuk hardcopy kepada 

BAAK. 

4.4.4 Jadwal Kerja 

Kerja praktik di UD. Permata Collection dimulai pada Juli 2019 hingga 

Desember 2019. Jadwal kerja yang dilaksanakan mulai dari pencarian tempat kerja 

praktik hingga penyerahan hardcopy laporan kerja praktik ditampilkan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 1 

Jadwal Kerja 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

1 001 Juli 2019 - 31 Juli 2019 Survei lokasi kerja praktik  

dan permohonan izin. 

2 001 Agustus 2019 - 05 Agustus 2019 Penyusunan proposal KP. 

3 006 Agustus 2019 – 06 Agustus 2019 Wawancara dengan pemilik.  

4 107 Agustus 2019 – 15 Agustus 2019 Melakukan observasi dan 

pengambilan data.  

5 216 Agustus 2019 - 30 September 2019 Merancang sistem akuntansi 

dengan Microsoft Access. 

6 101 Oktober 2019 - 15 Oktober 2019 Pelatihan penggunaan sistem 

dan pengimplementasian oleh 

pemakai. 

7 116 Oktober 2019 - 29 November 2019 Penyusunan laporan kerja 

praktik dan kunjungan dosen 

pembimbing ke lokasi kerja 

praktik 

8 230 November 2019 - 09 Desember 2019 Finalisasi laporan KP. 

Hardcover harus dikumpulkan 

ke BAAK. 

Sumber: Data perusahaan diolah, 2019. 
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