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BAB IV 
METODOLOGI 

 
 
4.1 Rancangan Penelitian 

Berdasarkan penggunaannya penelitian ini merupakan jenis penelitian 

terapan. Sugiyono berpendapat bahwa penelitian terapan adalah penelitian yang dibuat 

dan dilaksanakan untuk meyelesaikan masalah-masalah yang bersifat praktis. Hasil 

dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan bisnis Toko Pure Water. 

Penelitian ini dilihat dari segi sifat permasalahannya termasuk penelitian studi kasus 

dan lapangan. Penelitian studi kasus dan lapangan dilakukan dengan berinteraksi secara 

langsung dengan objek penelitian dan subjek penelitian dalam kasus ini yaitu Toko  

Pure Water. Pengumpulan data untuk studi kasus dan lapangan biasanya dilakukan 

dengan cara observasi untuk memahami lebih dalam masalah yang sedang terjadi 

beserta mendalami data-data yang berhubungan dengan kegiatan penelitian. 

 
 
4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Data primer 

didapatkan secara langsung ketika berkunjung ke lokasi Toko Pure Water sedangkan 

data sekunder diambil dari data yang tercatat selama Toko Pure Water beroperasi. 

Menurut Maksum (2012) terdapat beberapa teknik untuk mengoleksi data data 

penelitian. 

1. Pengamatan (Observation) 
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Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku dari sebuah subjek 

maupun objek maupun suatu kejadian tanpa melakukan komunikasi dengan 

narasumber. Data yang dihasilkan cenderung lebih akurat dan rinci namun 

tidak terbebas dari bias. 

2. Wawancara (Interview) 

Berbeda dengan observasi yang tidak berinteraksi dengan narasumber, 

wawancara mengumpulkan data dengan melakukan pertanyaan secara 

langsung atau lisan kepada narasumber. Teknik ini juga efektif digunakan 

untuk masalah atau pertanyaan yang membutuhkan penjelasan secara 

terperinci  dari narasumber. Wawancara dapat dillakukan dengan bertemu 

secara langsung ataupun melalui telepon bagi narasumber yang lokasinya jauh 

untuk menghemat waktu beserta biaya. 

3. Reviu dokumen 

Metode ini lebih banyak digunakan dalam tahap-tahapan audit kinerja. Hasil 

dari metode ini dapat memberikan gambaran atas kondisi suatu perusahaan 

dalam memenuhi kriteria yang berlaku. 

4. Survei kuesioner 

Metode ini mengambil dan mengumpukan data yang bersifat primer dari 

sumber secara langsung. Metode ini dilakukan melalui pertanyaan yang 

bersifat tulisan. Pertanyaan yang terdapat di kuesioner harus dirancang dengan 

baik agar informasi yang didapat jelas dan relevan serta bisa dimanfaatkan 

semaksimal mungkin. 
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Teknik observasi dan wawancara dipakai peneliti untuk mengumpulkan data 

penelitian. Berikut ini merupakan daftar pertanyaan yang  disediakan untuk wawancara: 

Tabel 4.1 
 
Pertanyaan Wawancara 

No. Pertanyaan 
 

1. Latar belakang Toko Pure Water 
 

2. Struktur usaha Toko Pure Water beserta tanggung jawab dari 
semua anggota usaha 
 

3. Kegiatan Operasional Toko Pure  Water  
 

4. Masalah  yang dihadapi oleh Toko Pure Water seperti sistem 
pencatatan dan lain-lain. 

 Sumber: Data diolah oleh Penulis (2019). 
 
 
4.3 Proses Perancangan 

Sistem akuntansi Toko  Pure Water dibuat dengan berdasarkan dari data-data 

yang dapatkan dari observasi dan wawancara yang sebelumnya. Supaya sistem ini 

dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Data yang sudah ada dianalisa dan dievaluasi 

untuk menjadi informasi yang diperlukan dalam membantu perancangan sistem ini.  

Proses perancangan sistem akuntansi untuk Toko Pure Water dapat diuraikan 

kedalam beberapa tahap yaitu:  

1. Sistem ini dibuat dengan menggunakan program Microsoft Access 2016. 

Langkah pertama adalah pembuatan menu utama untuk sebagai jalan pintas 

untuk melakukan berbagai transaksi dari kegiatan operasional sehari-hari. 
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2. Langkah seterusnya yaitu perancangan table dan form. Table yang dibuat pada 

sistem Toko Pure Water ini antara lain chart of account, daftar pelanggan, 

daftar aset, daftar inventori, pembelian, penjualan, utang piutang, dan jurnal. 

Selain itu, form untuk menginput data dan transaksi juga dibuat dan 

ditempatkan di menu utama seperti form untuk input transaksi (jurnal umum), 

form untuk menginput penjualan dan pembelian dan form  untuk menginput 

utang piutang. 

3. Langkah ketiga yaitu menghubungkan relationship antara tabel dan membuat 

query. Query merupakan sebuat abilitas untuk memperlihatkan data yang 

sudah kita input dari database.Namun, tidak semua data akan ditampilkan 

hanya data-data yang kita inginkan saja. Di sistem ini terdapat Query 

pembelian, penjualan, laporan , persediaan dan lain-lain. 

4. Berikutnya yaitu prose penginputan data dasar dari Toko Pure Water seperti 

daftar pelanggan, daftar supplier dan data inventori. 

5. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan dan perancangan tampilan laporan 

keuangan atau report. 

6. Langkah yang terakhir merupakan proses mendesign serta merapikan 

rancangan sistem. Di tahap ini peneliti memberikan warna, logo, dan 

tambahan yang lain seperti tombol button yang digunakan untuk menyimpan, 

menghapus maupun mengedit data. Tombol button juga digunakan untuk 

membuka laporan dan menutup laporan maupun form. 
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Alur dari proses perancangan sistem Toko Pure Water dapat dilihat dengan 

jelas pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Proses Perancangan, Sumber: Data diolah Penulis (2019). 
 
 
4.4 Tahap dan Jadwal Pelaksanaan  

4.4.1 Tahap Persiapan 

 Tahap pertama dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah tahap persiapan. Di 

tahap ini peneliti melakukan pencarian lokasi kerja praktik, meminta persetujuan untuk 

pelaksanaan praktik serta membuat proposal kerja praktik. 

Rincian kegiatan yang dilakukan pada tahap awal ini yaitu: 

1. Menelusuri latar belakang Toko Pure Water dan memahami kegiatan 

operasional dan manajemen toko. 

Pengumpulan data melalui 
obsevasi dan wawancara 

Analisis data dan 
perancangan sistem 

Pembuatan 
menu utama 

Pembuatan table 
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2. Mempelajari sistem pencatatan dan sistem pengendalian yang sudah 

diterapkan sebelumnya pada Toko Pure Water. 

3. Melakukan komunikasi dengan pemilik toko atas kendala-kendala yang 

dihadapi oleh Toko Pure Water baik sistem pencatatan maupun pengendalian. 

 
 
4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini peneliti mulai 

mengoleksi data untuk digunakan dalam proses perancangan sistem pencatatan yang 

berbasis komputerisasi dan proses kerja pratik dengan tujuan untuk menghasilkan 

laporan keuangan untuk Toko Pure Water. Rincian kegiatan peneliti dalam tahap ini 

yaitu: 

1. Mengumpulkan data untuk kerja praktik melalui kegiatan wawancara besertat 

observasi. Data yang dikumpulkan antara lain yaitu daftar supplier, daftar 

pelanggan, dan data lainnya yang dikumpulkan sebagai acuan dalam membuat 

sistem. 

2. Membuat dan merancang sistem dengan memakai program Microsoft Office 

Access 2016. 

3. Menginput data-data seperti daftar pelanggan, supplier, dan data lainnya ke 

dalam sistem yang sudah dibuat. 

4. Menguji sistem yang sudah dibuat dengan menginput transaksi seperti 

penjualan, pembelian dan lain-lain.  

5. Melakukan evaluasi pada sistem dan memastikan sistem telah berjalan dengan 

baik. 
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6. Memberikan edukasi tentang cara menggunakan sistem kepada pemilik 

maupun karyawan toko agar sistem bisa diimplementasikan dengan baik dan 

maksimal. 

7. Menerapkan sistem yang sudah selesai oleh pemilik dan karyawan Toko Pure 

Water. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Tahap selanjutnya adalah tahap penilaian dan pelaporan. Setelah menerapkan 

sistem, peneliti harus menyusun laporan kerja praktik. Dosen pembimbing juga harus 

mengunjungi tempat praktik untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja praktik 

di Toko Pure Water. Setelah kunjungan selesai, laporan kerja praktik yang sudah siap 

di serahkan ke BAAK (Biro Administrasi Akademis Kemahasiswaan. 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan  

Kegiatan kerja praktik dilakukan oleh peneliti dari tanggal 1 Agustus 2019 

sampai dengan 31 Januari 2020. Rincian dari kegiatan yang dilaksanakan peneliti 

dalam proses kerja praktik di Toko Pure Water dapat dilhat di tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 
 

No Rincian Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

1 Penentuan tempat kerja praktik 27 September 2019 

2 Meminta izin untuk pelaksanaan kerja praktik 

dan observasi tempat kerja praktik 

1 Agustus 2019 
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3 Menelusuri latar belakang tempat kerja praktik 

dan memahami seluruh kegiatan operasional 

dan manajemen lokasi kerja praktik serta 

memahami sistem pencatatan yang diterapkan. 

4 Agustus 2019 - 15 

Agustus 2019 

4 Membuat sistem pencatatan berbasis 

komputerisasi dengan menggunakan 

Microsoft Access 2016 dan menguji coba 

sistem. 

16 September 2019 – 15 

November 2019 

5 Melakukan edukasi kepada pemilik dan 

karyawan toko tentang cara penggunaan 

sistem. 

16 November 2019 – 30 

November 2019 

6 Melakukan perbaikan pada sistem dan 

menerapkan sistem yang telah dirancang. 

1 Desember 2019 – 15 

Desember 2019 

6 Menyusun laporan kerja praktik. 16 Desember 2019 

7 Dosen pembimbing berkunjung ke tempat 

kerja praktik. 

8 Januari 2020 

8 Melakukan perbaikan pada laporan kerja 

praktik. 

9 Januari 2020 

9 Mengumpulkan hardcopy laporan kerja 

praktik. 

13 Januari 2020 
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