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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1   Rancangan Penelitian 

Penelitian adalah sebuah proses mengakumulasi dan menganalisis data 

secara rasional, empiris, dan sistematis untuk memperoleh informasi demi 

mencapai tujuan dan kepentingan tertentu (Suyitno, 2018). Menurut Mishra dan 

Alok (2017), istilah penelitian berkaitan dengan mencari informasi dan 

pengetahuan tentang topik atau subjek tertentu yang bertujuan memberikan jalan 

dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.  

Darna dan Herlina (2018) menjelaskan bahwa berdasarkan tujuannya, 

penelitian dibedakan menjadi penelitian murni dan terapan. Penelitian ini 

diklasifikasikan sebagai penelitian terapan. Penelitian terapan adalah jenis 

penelaahan yang manfaat dan hasil penelitian dapat dirasakan secara langsung 

oleh berbagai kalangan (Priyono, 2016). Penelitian ini dilakukan dengan 

mengaplikasikan hasil penelitian secara langsung untuk menyelesaikan masalah 

yang sedang dihadapi sekarang. Penelitian terapan merupakan kegiatan 

mengumpulkan informasi tentang berbagai aspek dari suatu situasi, masalah, atau 

fenomena, sehingga informasi yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan lain seperti perumusan kebijakan, pengembangan program, modifikasi 

dan evaluasi program, peningkatan pemahaman tentang suatu fenomena, 

menetapkan hubungan sebab dan akibat, mengidentifikasi kebutuhan, dan 

mengembangkan strategi (Kumar, 2011). 

Berdasarkan karakter dari permasalahan yang diteliti, penelitian ini 

digolongkan ke dalam penelitian case and field study (studi kasus dan lapangan). 

Studi kasus dan lapangan adalah penelitian yang karakteristik masalahnya 

bersangkutan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti 

beserta hubungannya dengan lingkungan. Subjek yang diteliti berbentuk individu, 

kelompok, lembaga, atau komunitas lainnya. Studi kasus bertujuan untuk 

melakukan pengkajian secara mendalam untuk mendeskripsikan secara lengkap 

mengenai subjek tertentu (Hendriyani et al., 2017). Rancangan penelitian ini 

bertujuan untuk menyelesaikan masalah pada PT. Tunas Batam Perkasa dalam 
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sistem pengelolaan dan penyajian laporan keuangan melalui Microsoft Office 

Access, sehingga mempermudah dan mempersingkat waktu dalam menyajikan 

laporan keuangan. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah mekanisme pengelompokan dan pengukuran 

atas informasi variabel penelitian, melalui proses yang terstruktur untuk 

membantu peneliti mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitiannya, menguji 

hipotesis, dan mengevaluasi hasil. Tujuan pengumpulan data adalah mendapatkan 

bukti akurat untuk diterjemahkan menjadi analisis data yang mendukung 

menyusun jawaban kredibel bagi pertanyaan yang diajukan (Kabir, 2016).  

Kumar (2011) menyatakan bahwa apapun yang menjadi sarana 

pengumpulan informasi untuk mendukung proses penelitian disebut alat penelitian 

atau instrumen penelitian, misalnya formulir observasi, jadwal wawancara, 

kuesioner, dan panduan wawancara. Teknik-teknik yang digunakan dalam 

mengumpulkan data mengenai sistem operasional perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan proses penyusunan sistem akuntansi, antara lain: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan langkah untuk memperoleh informasi dalam 

metode penelitian survei yang dilaksanakan melalui pembahasan secara 

verbal kepada subjek penelitian (Hendriyani et al., 2017). Wawancara 

dapat dilakukan melalui tatap muka secara langsung maupun berinteraksi 

melalui telepon. Inti dari wawancara yaitu mengemukakan pertanyaan 

untuk memperoleh jawaban yang dibutuhkan penulis. Penulis 

mengajukan wawancara kepada PT. Tunas Batam Perkasa untuk 

mengetahui latar belakang sistem operasional perusahaan, pemahaman 

responden mengenai mekanisme akuntansi, dan berbagai informasi 

aktivitas perusahaan yang sedang berlangsung serta pembagian kerja 

masing-masing karyawan. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu fase dalam merencanakan, mengumpulkan, 

dan menganalisis kejadian di lapangan tanpa berinteraksi dengan subjek 
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peneliti (Hendriyani et al., 2017).  Penulis menjalankan teknik ini untuk 

memantau seluruh aktivitas yang sedang berlangsung di PT. Tunas 

Batam Perkasa, seperti mengamati proses pencatatan akuntansi, aktivitas 

utama yang dijalankan, dan kendala yang dialami perusahaan, kemudian 

membuat catatan mengenai hal yang diobservasi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan tindakan pengumpulan dokumen perusahaan 

yang bertujuan untuk menyempurnakan penggunaan metode wawancara 

dan observasi. Dokumen perusahaan dapat berupa laporan manual 

perusahaan, agenda kegiatan operasional, rapat, email, foto-foto, 

kebijakan dan prosedur perusahaan (Hendriyani et al., 2017). Penulis 

menjalankan metode ini dengan mengumpulkan seperangkat dokumen 

PT. Tunas Batam Perkasa guna untuk memenuhi kebutuhan penulis 

dalam proses menyelesaikan sistem.  

 

4.3   Proses Perancangan 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT. Tunas Batam memerlukan sistem 

pembukuan yang dapat menyediakan laporan keuangan yang lebih akurat sebagai 

instrumen penilaian kinerja perusahaan, serta sistem yang mampu melakukan 

pengontrolan terhadap stok barang. Seluruh transaksi yang dicatat PT. Tunas 

Batam Perkasa masih tergolong manual, sehingga menghadapi risiko yang tinggi 

atas kemungkinan hilangnya data atau terjadinya kesalahan dalam mengolah data.  

Penulis berencana untuk merancang sebuah sistem melalui Microsoft 

Office Access yang diimbangkan dengan kebutuhan dan kepentingan PT. Tunas 

Batam Perkasa. Gambaran atau rincian dari proses perancangan sistem, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tables 

Mekanisme perancangan tables dimulai dengan membuat daftar akun, 

daftar pelanggan, daftar persediaan, daftar marketing, daftar persediaan, 

dan daftar pemasok untuk PT. Tunas Batam Perkasa. Penulis 

menambahkan tables lainnya berupa TR_daftar aset tetap header, 
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TR_journal umum header, TR_journal umum detail, TR_kas keluar 

header, TR_kas keluar detail, TR_kas keluar payment, TR_kas masuk 

header, TR_kas masuk detail, TR_kas masuk payment, TR_purchase 

header, TR_purchase detail, TR_sales header, dan TR_purchase detail.  

2. Relationship 

Mekanisme perancangan relationship dijalankan dengan membuat relasi 

antar dua tabel atau lebih supaya elemen-elemen yang terdapat dalam 

tables saling berhubungan. Relationship membantu memperbarui fields 

yang saling berhubungan, sehingga tidak perlu untuk input dua kali. 

3. Forms 

Mekanisme perancangan forms dapat dimulai setelah tables selesai 

dirancang. Forms berfungsi untuk mempermudah pengguna dalam 

mengatur proses memasukan, menampilkan, memperbarui, menyimpan, 

dan menghapus data-data pada tables. Penulis menggunakan fitur seperti 

combo box untuk menampilkan pilihan saat diklik pengguna, pilihan data 

tersebut merupakan data yang telah dimasukkan pengguna dan tersimpan 

pada tabel atau queries. Beberapa forms yang dibuat penulis, antara lain 

form daftar akun, daftar pelanggan, daftar pemasok, daftar marketing, 

daftar aset tetap, kas keluar, kas masuk, pembelian, penjualan, TR_jurnal 

umum header, TR_jurnal umum detail subform, TR_kas keluar detail 

subform, TR_kas keluar payment subform, TR_kas masuk detail 

subform, TR_kas masuk payment subform, TR_pembelian detail 

subform, dan TR_penjualan detail subform. Seluruh forms telah selesai 

dirancang, maka selanjutnya adalah membuat form menu utama yang 

berisi semua forms yang disebutkan sebelumnya, guna untuk dijadikan 

tampilan layar setiap program dibuka. 

4. Queries 

Mekanisme perancangan queries dijalankan saat tabel selesai dirancang. 

Tujuan dari pembentukan queries yaitu untuk menata tables sesuai 

dengan kebutuhan, seperti menggabungkan data dari beberapa tabel, 

menambahkan rumus yang dibutuhkan, menambahkan kriteria untuk 

menyaring data-data, sehingga laporan yang dihasilkan sesuai dengan 
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kepentingan perusahaan. Queries yang dibuat diantaranya query sales 

debit, sales credit, purchase debit, purchase credit, sales payment debit, 

sales payment credit, purchase payment debit, purchase payment credit, 

transaction journal, QAdjTB, trial balance, trial balance periode 

sebelumnya, income statement, equity change, financial position, all 

journal, kas keluar debit, kas keluar kredit, kas keluar debit utang, kas 

masuk debit, kas masuk kredit, kas masuk kredit piutang, inventory 

report, account receivable report, account payable report, purchase 

report dan sales report.   

5. Reports 

Mekanisme perancangan reports merupakan proses terakhir dalam proses 

merancang sistem pencatatan akuntansi yang menampilkan hasil 

pengolahan data dari tables dan queries. Reports yang dihasilkan 

diantaranya terdiri atas buku besar, neraca saldo, laporan pembelian, 

laporan utang, laporan penjualan, laporan piutang, laporan laba rugi, 

laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, laporan persediaan, 

dan neraca saldo. 

 

4.4   Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1   Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dimulai dengan mencari lokasi untuk melaksanakan 

kerja praktik. Tempat yang menjadi sasaran pelaksanaan proyek ini yaitu PT. 

Tunas Batam Perkasa yang berlokasi di jalan Sriwijaya Komp. Puri Buana No. 15. 

Penulis menjalankan kegiatan yang dibutuhkan untuk persiapan kerja praktik 

berupa meminta izin mengimplementasikan kerja praktik di lokasi terpilih, 

mengirimkan surat permohonan, wawancara secara langsung dengan pihak PT. 

Tunas Batam Perkasa, pengenalan usaha yang dijalankan, memahami prosedur di 

lapangan, dan hal relevan lainnya.  

Pelaksanaan wawancara diarahkan untuk menemukan kendala 

perusahaan dalam kegiatan pembukuannya. Penulis memperoleh persetujuan dari 

PT. Tunas Batam Perkasa, gambaran dasar atas sistem yang digunakan sekarang, 

dan sistem yang diharapkan untuk ke depannya. Penulis melakukan analisis dan 
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memahami lebih dalam proses pencatatan perusahaan, kemudian menentukan 

topik yang sesuai dan memberikan solusi atas kendala tersebut. Topik yang telah 

ditentukan diajukan kepada prodi akuntansi dan pembimbing kerja praktik dalam 

bentuk proposal kerja praktik beserta surat pernyataan klien. 

4.4.2   Tahap Pelaksanaan 

Proposal telah memperoleh pengesahan dari prodi dan pembimbing, 

maka penulis kembali ke lapangan lokasi kerja praktik untuk melakukan survei. 

Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan wawancara dan observasi yang dilakukan 

dalam setiap kunjungan untuk memperoleh informasi lebih lanjut dan masukan 

guna mendukung perancangan luaran proyek sesuai harapan perusahaan. 

Sistem pengelola keuangan siklus akuntansi yang dikerjakan sudah 

mendekati selesai. Penulis melakukan simulasi dengan memasukkan beberapa 

histori transaksi perusahaan untuk menguji apakah sistem berfungsi dengan baik. 

Kesalahan yang ditemukan akan segera diperbaiki, setelah sistem dipastikan dapat 

berfungsi dengan benar, maka dilanjutkan dengan memasuki tahap awal untuk 

mengimplementasikan sistem. 

Kegiatan selama implementasi awal yaitu mendidik karyawan cara 

menggunakan sistem dengan benar dan menerangkan kegunaan dari setiap menu 

yang disiapkan dalam sistem. Kunjungan implementasi kedua yaitu penulis 

memastikan bahwa karyawan telah sanggup mengaplikasikan sistem dengan baik 

serta mengevaluasi keefisiensian sistem terhadap pengguna. Kunjungan 

implementasi ketiga, penulis memastikan bahwa pengguna mengerti atas laporan 

yang dihasilkan sistem dan menilai keefektifan dari sistem yang diaplikasikan. 

Penerapan sistem diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan ke arah yang 

lebih maju. 

4.4.3   Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Penyusunan laporan kerja praktik telah dimulai saat proposal kerja 

praktik disahkan. Laporan ini berisi gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan kerja praktik. Kegiatan tahap persiapan, pelaksanaan, hingga 

hasil dan pelaporan dirangkum dalam laporan ini termasuk bukti-bukti yang 

mendukung selama masa kerja praktik. 
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Tahap penilaian meupakan tahap yang dimana dosen pembimbing 

mengunjungi lokasi kerja praktik. Tujuan dari kunjungan adalah untuk 

membuktikan bahwa sistem telah diaplikasikan dan memberikan manfaat bagi 

perusahaan, serta memberikan penilaian kepada penulis atas luaran proyek yang 

dihasilkan dalam mata kuliah kerja praktik I dan II. Dosen pembimbing akan 

mewawancarai pengguna untuk memahami gambaran umum operasional 

perusahaan terlebih dahulu. Karyawan yang telah menerima pelatihan diperintah 

untuk mengoperasikan sistem, seperti menginput beberapa transaksi umum 

perusahaan hingga menghasilkan laporan keuangan. Tingkat penguasaan 

karyawan terhadap sistem yang dirancang sangat mempengaruhi nilai yang akan 

diberikan dosen pembimbing kepada penulis. 

Laporan kerja praktik yang dibuat akan diperiksa oleh dosen 

pembimbing, kemudian penulis merevisi sesuai arahan yang telah diberikan. 

Finalisasi laporan kerja praktik berlangsung ketika dosen pembimbing 

menandatangani revisi akhir laporan kerja praktik yang diterima, kemudian 

penulis menyerahkan hardcopy laporan kerja praktik ke BAAK. 

4.4.4   Jadwal Kerja 

Kerja praktik yang dilaksanakan di PT. Tunas Batam Perkasa dimulai 

pada bulan Juli 2019 hingga Desember 2019. Penulis selaku konsultan dalam 

pelaksanaan kerja praktik yang bertugas melakukan pemeriksaan dan mendesain 

sistem pencatatan akuntansi untuk menyempurnakan pelaporan keuangan PT. 

Tunas Batam Perkasa. Agenda kerja praktik dalam proposal ini disajikan pada 

tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.1 

Jadwal Kerja 

Sumber: Data yang diolah, 2019. 
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