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BAB IV 

METODOLOGI 

 

 
4.1 Rancangan Penelitian 

 Proses perencanaan dan prosedur dalam penelitian yang mencakup 

asumsi, metode pengumpulan data dan analisis data merupakan keseluruhan 

rancangan penelitian. Keseluruhan rancangan penelitian ini kemudian akan 

menentukan metode apa yang harus digunakan sebagai pendekatan dalam 

mempelajari suatu permasalahan. Pemilihan rancangan penelitian yang tepat juga 

berdasarkan kepada latar belakang masalah penelitian yang sedang diteliti 

(Cresswell, 2017). 

 Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam proses penyusunan 

dan pengelolaan keuangan berbasis Microsoft Access merupakan penelitian dengan 

metode kualitatif. Menurut Cresswell (2017) metode kualitatif merupakan 

pendekatan yang melibatkan upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan 

prosedur tertentu yang bertujuan untuk  mengeksplorasi dan memahami makna 

yang menurut seorang individu atau kelompok merupakan akibat dari suatu 

masalah sosial atau kemanusiaan. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Tahapan awal dalam penyelenggaraan kerja praktek ini merupakan 

menentukan terlebih dahulu teknik yang akan digunakan sebagai pendekatan dalam 

proses pengumpulan data. Tanpa adanya teknik dalam proses pengumpulan data, 

peneliti akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan data yang sesuai dengan 

standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2017). Berikut teknik pengumpulan data yang 

diterapkan penulis dalam proses penyelenggaraan kerja praktek: 

1. Observasi   

Observasi merupakan proses dimana pengumpulan data diperoleh secara 

langsung melalui sumbernya (Sugiyono, 2017). Dalam proses observasi 

Toko Espotam Moex selaku obyek kerja praktek ini harus mengetahui 

secara rinci aktivitas penulis dari awal hingga akhir sebelum kerja praktek 

dilaksanakan. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu pendekatan dimana pengumpulan data 

diperoleh melalui proses tanya jawab langsung dengan sumbernya. 

Pentingnya wawancara dalam penyelenggaraan kerja praktek ini ialah 

untuk memperoleh rincian mengenai segala hal yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2017). 

3. Dokumen 

Sugiyono (2017) mendefinisikan dokumen sebagai suatu catatan berisi 

peristiwa masa lalu berupa tulisan, gambar atau karya dari seseorang. 

Dokumen ini dapat dipergunakan untuk mengindetifikasi transaksi yang 

berasal dari segala aktivitas masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas 

keuangan Toko Espotam Moex. 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam proses pelaksanaan wawancara dengan sumbernya, penulis harus 

mempersiapkan instrumen pengumpulan data berupa kumpulan 

pertanyaan sebagai suatu media yang dapat mempermudah dalam proses 

wawancara dengan pemilik usaha. Berikut merupakan daftar pertanyaan 

wawancara dengan Toko Espotam Moex. 

Tabel 1 Daftar Pertanyaan Wawancara  

 

 

 

 Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2019. 

 

Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2019. 

 

No.     Daftar Pertanyaan 

1.  Identitas Toko Espotam Moex. 

2. Struktur organisasi Toko Espotam Moex, beserta tugasnya. 

3. Aktivitas kegiatan operasional Toko Espotam Moex. 

4.  Kondisi bisnis Toko Espotam Moex. 

5.  Hambatan yang menganggu kegiata usaha Toko Espotam Moex. 
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4.3 Proses Perancangan Sistem 

 Proses ini merupakan tahapan penting setelah proses pengumpulan data 

dimana penulis akan merancang sistem yang mudah dioperasikan dan 

menyesuaikan dengan kebutuhan usaha Toko Espotam Moex. Sistem ini memiliki 

peran untuk mempermudah pengguna dalam mengelola segala transaksi yang 

berhubungan dengan semua aktivitas toko. Berikut merupakan proses perancangan 

sistem pada Toko Espotam Moex: 

1. Microsoft Access merupakan sistem yang memungkinkan user untuk 

menyimpan, mengontrol, menganalisis data dan membangun basis data 

khusus yang terintegrasi dan dapat disesuaikan (Alexander & Kusleika, 

2016). Sistem ini memiliki database yang merupakan wadah untuk 

keseluruhan data dan obyek yang terkait. Obyek yang terdapat dalam 

database terdiri dari table, query, form dan report yang berfungsi untuk 

mengolah data transaksi keuangan pada Toko Espotam Moex. 

2. Tahapan pertama dalam proses perancangan sistem adalah merancang                                               

table dan form terlebih dahulu. Table berfungsi sebagai repository data 

utama dalam database Microsoft Access. Sedangkan form merupakan 

instrumen yang digunakan sebagai media untuk melihat, menambah, 

mengubah dan menghapus data pada database. Memasukkan data melalui 

form merupakan cara paling umum untuk menginput data pada database. 

Table dan form pada sistem yang dirancang oleh penulis antara lain: daftar 

akun, jurnal umum, supplier, pelanggan, bahan baku, aset tetap, pembelian, 

pengeluaran, restok, penjualan, jurnal penyesuaian, jurnal penutup dan 

metode pembayaran. 

3. Setelah proses perancangan table dan form langkah selanjutnya ialah 

melakukan penyusunan query. Query pada Microsoft Access berfungsi 

untuk mengolah data yang ada di table dengan menggunakan formula yang 

telah dirancang sesuai dengan keperluan Toko Espotam Moex. 

4. Apabila pembuatan query sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah 

pencatatan transaksi atas kegiatan operasional Toko Espotam Moex. 

Transaksi ini akan diinput melalui form yang telah dirancang oleh penulis 

berdasarkan keperluan Toko Espotam Moex. 

Shinta Bella. Penyusunan Sistem Pengendalian Internal dan Pencatatan Akuntansi pada Toko Espotam Moex. 
UIB Repository©2020



22 

 

  Universitas Internasional Batam 

5. Setelah proses penginputan transaksi ke dalam database, selanjutnya data 

akan dihubungkan langsung ke menu laporan yang akan mencakup laporan 

seperti: penjualan, pembelian, sisa persediaan bahan baku, sisa persediaan 

produk, neraca, posisi keuangan dan laba rugi. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

 Berikut merupakan tahapan serta jadwal pelaksanaan yang direncanakan 

penulis dalam proses penyelenggaraan kerja praktek. 

 

4.4.1 Tahap Persiapan 

 Tahap ini merupakan tahapan awal dalam penyelengaraan kerja praktek 

yang akan diselenggarakan oleh penulis dari awal bulan Agustus hingga akhir 

Agustus. Tahapan ini akan dimulai dengan mencari obyek penelitian, menentukan 

topik penelitian, menyiapkan proposal kerja praktek dan mendapatkan izin dari 

pemilik Toko Espotam Moex. Berikut merupakan rincian aktivitas yang diterapkan 

penulis pada tahap persiapan kerja praktek: 

1.     Meninjau dan memahami aktivitas operasional Toko Espotam Moex. 

2. Menentukan dan mempelajari sistem akuntansi yang sesuai dengan sistem  

 Operasional Toko Espotam Moex yang kemudian akan diterapkan melalui 

 Microsoft Access. 

3. Menganalisis kendala serta permasalahan dalam hal penyajian laporan  

 Keuangan Toko Espotam Moex. 

 

4.4.1 Tahap Pelaksanaan 

 Tahapan ini merupakan tahapan setelah proposal pengajuan kerja praktek 

yang diajukan oleh penulis telah disetujui oleh program studi akuntansi. Pada 

tahapan ini penulis akan merancang sistem akuntansi untuk Toko Espotam Moex 

yang akan diselenggarakan mulai dari bulan September hingga akhir November. 

Berikut berupa rincian aktivitas yang direncanakan oleh penulis pada tahap 

pelaksanaan kerja praktek: 

1. Menyusun sistem pengendalian internal dan pencatatan akuntansi sesuai 

kebutuhan Toko Espotam Moex. 
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2. Mengimplementasikan sistem yang telah selesai. 

3. Melatih karyawan Toko Espotam Moex dalam penggunaan sistem dan 

memastikan bahwa karyawan toko telah mengerti sepenuhnya sistem yang 

dirancang oleh penulis. 

4. Melaksanakan evaluasi dan mengamati secara terus menerus apakah ada 

terjadi kesalahan dalam sistem. 

 

4.4.3   Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Tahap ini merupakan tahapan akhir dari penyelenggaraan kerja praktek 

setelah tahap pelaksanaan. Pada tahapan ini penulis akan merangkum hasil 

implementasi dalam bentuk laporan kerja praktek. Setelah perancangan sistem 

selesai dosen akan mengunjungi Toko Espotam Moex dan diakhiri dengan proses 

pemberian nilai kepada penulis atas rancangan sistem yang telah diimplementasi. 

 

4.4.4   Susunan dan Jadwal Pelaksanaan 

 Berikut adalah jadwal kerja selama pelaksanaan kerja praktek di Toko 

Espotam Moex: 

Tabel 2 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

Kegiatan 

Agustus September Oktober November Desember 

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

Mencari 

tempat dan 

memperoleh 

persetujuan 

dari pemilik 

usaha 

          

                              

Mengurus 

surat 
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peryataan  

dan proposal 

proyek 

Proses 

Observasi 

dan 

wawancara 

dengan 

pemilik usaha 

                                        

Menganalisa 

kendala yang 

dialami oleh 

perusahaan                                         

Proses 

perancangan 

sistem                                          

Proses 

implementasi 

sistem yang 

telah selesai 

dirancang                                          

Monitoring 

penggunaan 

sistem                     

Kunjungan 

dosen 

bimbingan ke 

lokasi obyek 

pelaksanaan 

kerja praktek 
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