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BAB IV 

METODOLOGI 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Melalui penelitian ini, penulis ingin menghasilkan solusi untuk menjawab 

permasalahan terkait sistem transaksi operasi dan pelaporan keuangan yang ada 

pada Toko Super Bordir. Dengan kata lain, penelitian ini merupakan penelitian 

terapan di mana adalah sebuah metodologi yang digunakan dalam bidang 

kehidupan nyata untuk menyelesaikan masalah – masalah praktis baik secara 

individual maupun kelompok (Bastani & Jaberzadeh, 2013). Penelitian terapan 

tidak dilakukan dengan penemuan gagasan – gagasan baru melainkan dengan 

mengaplikasikan gagasan – gagasan yang telah ada untuk memecahkan 

permasalahan praktis. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui teknik 

wawancara dan pengamatan. Wawancara digambarkan sebagai proses naratif yang 

dilakukan oleh pewawancara dan bertujuan untuk memperoleh informasi tertentu 

dari narasumber (Silverman, 2016). Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara 

langsung terhadap penyelia dan dilakukan selama 2 kali. Wawancara tahap awal 

bertujuan untuk memperoleh informasi – informasi umum terkait Toko Super 

Bordir. Sedangkan wawancara tahap kedua dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh pengetahuan tentang rancangan sistem transaksi operasi dan pelaporan 

keuangan yang diinginkan penyelia. 
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 Selain melalui wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui 

metode pengamatan. Pengamatan merupakan suatu metode untuk memperoleh 

informasi melalui deskripsi nyata di lapangan objek yang melibatkan seluruh indra 

(Jorgensen, 2015). Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan secara langsung 

oleh penulis dengan berkunjung ke lokasi kerja praktek. Pengamatan dalam 

penelitian ini dilakukan sebanyak 2 kali. Pengamatan pertama dilakukan untuk 

mengetahui kegiatan operasional Toko Super Bordir. Sedangkan pengamatan 

kedua dilakukan selama proses implementasi sistem transaksi operasi dan 

pelaporan keuangan yang telah dirancang. 

 

4.3 Proses Perancangan 

 Proses perancangan sistem transaksi operasi dan pelaporan keuangan Toko 

Super Bordir dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: 

 

4.3.1 Tahap Perencanaan Sistem  

 Pada tahap perencanaan sistem, penulis merancang komponen – 

komponen sistem transaksi operasi dan pelaporan keuangan, mulai dari table, query, 

dan form input data. Pada tahap ini juga dilakukan perencanaan fungsi – fungsi 

yang diharapkan pada sistem. 

 

4.3.2 Tahap Produksi Sistem 

 Pada tahap ini, proses produksi sistem transaksi operasi dan pelaporan 

keuangan dilakukan. Sistem transaksi operasi dan pelaporan keuangan di buat 

dengan basis database menggunakan program komputer Microsoft Access. Untuk 
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mengoordinasikan proses pembuatan, proses produksi sistem dibagi ke dalam 2 

bagian, yaitu bagian data dan bagian transaksi. Bagian data dibagi ke dalam 

beberapa bagian, yaitu daftar kode akun, daftar kode pemasok, daftar kode 

pelanggan, daftar kode barang, dan daftar kode jasa. Setiap bagian diawali dengan 

pembuatan tabel dan diakhiri dengan pembuatan form input data. 

 Selanjutnya bagian transaksi dipecahkan ke dalam beberapa siklus, yaitu: 

siklus penjualan, siklus pembelian, siklus penerimaan kas, siklus pengeluaran kas, 

dan siklus transaksi umum lainnya. Setiap siklus diawali dengan pembuatan tabel, 

dilanjutkan dengan query, kemudian diakhiri dengan pembuatan form dan laporan. 

Adapun form yang dihasilkan pada proses produksi adalah: 

1. Form jurnal khusus penjualan 

2. Form jurnal khusus pembelian 

3. Form jurnal khusus penerimaan kas 

4. Form jurnal khusus pengeluaran kas 

5. Form jurnal umum 

Kemudian, laporan keuangan yang dihasilkan mencakup: 

1. Buku besar 

2. Laporan posisi piutang 

3. Laporan posisi hutang 

4. Laporan penjualan 

5. Laporan posisi keuangan 

6. Laporan laba rugi 
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4.3.3 Tahap Penyelesaian 

 Tahap penyelesaian merupakan tahap terakhir dalam proses perancangan. 

Pada tahap ini, dilakukan perancangan tampilan setiap komponen sistem transaksi 

operasi dan pelaporan keuangan. Selain itu, pada tahap penyelesaian juga dibuat 

fitur – fitur tambahan sistem, seperti fitur menu dan fitur pemilihan tanggal laporan. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

 Penyelesaian kerja praktek Penyusunan Sistem Transaksi Operasi dan 

Pelaporan Keuangan pada Toko Super Bordir terdiri dari 3 tahapan: 

 

4.4.1 Tahap Persiapan Kerja Praktek 

 Tahap persiapan kerja praktek adalah tahap awal dalam melaksanakan 

kerja praktek. Tahap ini mencakup proses pencarian lokasi kerja praktek, 

penyusunan proposal kerja praktek, permohonan ijin kerja praktek, serta 

wawancara dan pengamatan tingkat awal. Pencarian lokasi kerja praktek dilakukan 

di BCS Mall pada bulan Juli 2019.  

 Setelah menemukan lokasi kerja praktek, proses selanjutnya yang 

dilakukan adalah penyusunan proposal kerja praktek. Dalam proposal kerja praktek 

diuraikan secara umum tentang kegiatan yang akan dilakukan selama kerja praktek. 

Pengajuan proposal dan permohonan ijin kerja praktek diajukan secara bersamaan 

kepada penyelia. Kemudian setelah disetujui penyelia, permohonan ijin dilanjutkan 

dengan pengajuan kepada dosen pembimbing dan prodi akuntansi.  

 Tahap persiapan kerja praktek diakhiri dengan wawancara dan 

pengamatan tingkat awal. Wawancara dan pengamatan tingkat awal dilakukan 
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dengan tujuan untuk memperoleh informasi terkait kegiatan operasional Toko 

Super Bordir. Dalam wawancara dan pengamatan tingkat awal ini juga diperoleh 

informasi terkait sistem transaksi operasi yang digunakan Toko Super Bordir 

selama ini, serta masalah – masalah yang dialami penyelia. Informasi – informasi 

yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk analisis data pada tahap 

selanjutnya. 

 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan Kerja Praktek 

 Tahap pelaksanaan kerja praktek mencakup tahap pengumpulan data, 

tahap perancangan sistem, dan tahap implementasi sistem. Tahap pengumpulan 

data dilakukan untuk memperoleh bahan, data, dan metode untuk melaksanakan 

sistem. Setelah memperoleh data yang diperlukan, pelaksanaan kerja praktek 

dilanjutkan dengan tahap perancangan. Tahap perancangan terbagi lagi menjadi 3 

tahap, yakni: tahap perencanaan sistem, tahap produksi sistem, dan tahap 

penyelesaian sistem. Tahap pelaksanaan kerja praktek diakhiri dengan tahap 

implementasi. Dalam tahap implementasi, dilakukan pengujian sistem, perbaikan 

sistem, pelatihan penggunaan sistem kepada penyelia, serta umpan balik dari 

penyelia setelah menggunakan sistem. 

 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Setelah tahap implementasi berakhir, dilakukan pelaporan terhadap proses 

kerja praktek dari awal sampai selesai. Laporan kerja praktek memuat dokumentasi 

terkait kerja praktek secara keseluruhan. Di sisi lain, tahap penilaian dilakukan 

secara dua arah, yaitu oleh penyelia lokasi kerja praktek dan dosen pembimbing 
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sebagai representasi dari universitas. Penilaian oleh penyelia dituangkan ke dalam 

formulir evaluasi dan penilaian berdasarkan kesan penyelia setelah menggunakan 

sistem, serta kapabilitas sistem dalam memecahkan permasalahan yang dialami 

penyelia. Sedangkan, penilaian oleh dosen pembimbing dilakukan melalui visitasi 

ke lokasi kerja praktek. Penilaian ini dilakukan dengan menilai sistem transaksi 

operasi yang dirancang secara keseluruhan, mulai dari tampilan hingga fungsi – 

fungsi yang ada pada sistem. Penilaian juga dilakukan atas dasar kemampuan 

penyelia menggunakan dan memanfaatkan sistem sehingga dapat mencapai tujuan 

awal dilakukannya kerja praktek. 

 

4.4.4 Jadwal Operasi 

 Kerja praktek dilaksanakan secara resmi pada bulan Agustus 2019 dan 

diakhiri pada bulan Januari 2020. Pencarian lokasi kerja praktek telah dilakukan 

sejak pertengahan bulan Juli 2019. Urutan proses kerja praktek dijabarkan dalam 

tabel berikut ini: 
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Tabel 1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

 

Sumber: penulis, 2019. 

  

Tahapan 

Juli 

2019 

Agustus 

2019 

September 

2019 

Oktober 

2019 

November 

2019 
Januari 2020 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pencarian Lokasi 

Kerja Praktek 
               s       

Perancangan 

Sistem  
                      

Pengujian dan 
Perbaikan Sistem 

                      

Implementasi 

Sistem 
                      

Observasi dan 

Wawancara 
                      

Kunjungan 

Dosen 

Pembimbing 

                      

Pelaporan Kerja 

Praktek 
                      

Finalisasi 
Laporan 

                      

Pengumpulan 

Laporan 
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