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BAB IV 

METODOLOGI 
 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian merupakan pokok perencanaan yang memiliki 

tujuan untuk membuat sasaran objek dalam penelitian secara keseluruhan supaya 

dapat berjalan dengan lancar serta jelas dan terstruktur sesuai rencana. Penulis 

menggunakan penelitian terapan sebagai metodologinya, dimana ia bertujuan 

memberikan solusi atas permasalahan yang ada atau yang dialami pemilik toko 

secara praktis. Fokus dari penelitian ini ada pada penerapaan penelitian di 

kehidupan sehari-hari. Ciri utama dari penelitian terapan adalah tingkat abstraksi 

yang rendah dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. 

 Penelitian terapan ini memiliki tiga tipe penelitian terapan, yaitu 

penelitian evaluasi, penelitian aksi dan penelitian mengenai penilaian akan 

dampak sosial, dengan penjelasannya sebagai berikut: 

1. Penelitian evaluasi, bertujuan untuk menilai suatu penelitian secara 

bertahap yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai hasil 

penelitian.  

2. Penelitian aksi merupakan penelitian yang mempunyai fokus dalam 

tindakan sosial, tujuannya adalah untuk meningkatkan kehidupan dan 

kondisi subjek penelitian.  

3. Penelitian dampak sosial, membahas tentang kira kira apa saja 

konsekuensi yang akan terjadi, dimulai dari pembuatan rencana sampai 

dengan pilihan yang akan diambil sebagai alternatif kebijakan 
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 Dilihat dari permasalahan Toko Sanbest Water, tipe penelitian terapan 

yang akan diterapkan penulis adalah tipe penelitian evaluasi dan penelitian aksi, 

dimana penulis akan melakukan wawancara, observasi, partisipasi dan 

dokumentasi dalam memperoleh data keuangan Toko Sanbest Water dan dari 

hasil penelitiannya, penulis akan membuat dan merancang sistem pembukuan 

yang lebih praktis dan mudah digunakan untuk pencatatan transaksi keuangan 

usaha 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Penulis menggunakan teknik data primer dalam pengumpulan data dalam 

penilitian ini. Berikut adalah cara penulis mengumpulkan data yang diinginkan 

dari pemilik Toko Sanbest Water: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang dapat menjelaskan permasalahan dalam 

penelitian dengan melakukan percakapan secara langsung antara peneliti 

dan penyelia. Wawancara dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: 

a. Perkenalan, untuk membangun hubungan yang saling percaya 

b. Perolehan data, tahap ini penting karena harus memperoleh data 

yang berguna untuk penelitian  

c. Ikhtisar respon partisipan, untuk mengetahui respon dari penyelia 

serta informasi tambahan yang harus dicatat atau diketahui. 

(Rachmawati, 2007) 
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Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pemilik toko 

adalah ketersediaan pemilik Toko Sanbest Water untuk menjadi penyelia, 

mengetahui sejarah dibukanya Toko Sanbest Water serta mengetahui 

sistem operasional usaha. 

2. Observasi 

Setelah melakukan wawancara, penulis juga melakukan observasi, 

supaya informasi yang didapat lebih jelas dan lengkap. Observasi 

menurut (Hasanah, 2016) adalah salah satu kegiatan empiris yang 

didasari oleh fakta-fakta lapangan ataupun teks yang didapatkan melalui 

pengamatan panca indra tanpa adanya manipulasi yang digunakan. 

Menghasilkan sebuah deskripsi yang dapat digunakan untuk melahirkan 

teori dan hipotesis merupakan tujuan dari observasi. Adapun yang 

berpendapat bahwa observasi adalah kesan kesan yang dikumpulkan 

tentang dunia sektiar yang didasari oleh kemampuan daya tangkap panca 

indera manusia. 

Hasil observasi yang didapatkan penulis dari Toko Sanbest Water adalah 

terdapat banyak aset usaha yang belum dicatat pemilik toko ke dalam 

laporan keuangan, seperti mesin filter, tabung gas, tong besar 

penampungan air, sehingga penulis pun mencatat harga harga aset yang 

dibeli pemilik toko serta menentukan manfaat umur ekonomis dari 

asetnya masing masing, kemudian menghitung nilai aset yang sebenarnya 

sesuai dengan masa penggunaannya. 
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4.3 Proses Perancangan 

 Untuk merancang system Toko Sanbest Water, penulis memulai dengan 

melakukan kunjungan dan wawancara. Kunjungan tersebut memiliki maksud 

untuk mengetahui dan memahami kesulitan yang dialami penyelia dalam 

pencatatan transaksi keuangan serta untuk mengumpulkan informasi mengenai 

Toko Sanbest Water sedetil mungkin. Dari hasil kunjungan dan wawancara atau 

informasi yang didapat, penulis akan mengembangkannya menjadi dasar untuk 

membuat luaran proyek penelitian. 

 Penulis menggunakan Microsoft Access sebagai basis untuk menerapkan 

sistem informasi akuntansi Toko Sanbest Water. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengembangkan proses pencatatan transaksi usaha dan penyusunan laporan 

keuangan yang lebih efektif dan efisien 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

 Untuk menyelesaikan pelaksanaan kerja praktek ini, diperlukan tiga 

tahapan dan jadwal pelaksanaan: 

 

4.4.1 Observasi dan Analisis Data 

 Tahap awal dari pelaksanaan kerja praktek ini adalah mencari tempat 

yang bersedia untuk penulis mengimplikasikan sistem akuntansinya. Penulis 

melakukan pengamatan dan kunjungan untuk pertama kalinya di Komplek 

Botania II, yang merupakan alamat dari Toko Sanbest Water. Dari kunjungan ini, 

penulis dapat memperkenalkan dan menjelaskan inti sari dari pengadaan kerja 

praktek. Kemudian, penulis melakukan kunjungan lagi untuk mendapatkan 
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informasi yang tertinggal dari kunjungan pertama. Dari informasi yang didapatkan, 

penulis akan melakukan analisis untuk memecahkan masalah pencatatan transaksi 

keuangan penyelia. 

 

4.4.2 Perancangan Sistem 

 Dari permasalahan yang ada, penulis akan merancang sebuah sistem 

akuntansi dan menerapkannya sesuai dengan kebutuhan penyelia atau pemilik 

Toko Sanbest Water. Penulis menggunakan aplikasi Microsoft Access karena 

aplikasinya lebih efektif dan mudah dipakai dalam pengoperasian. Penulis 

melakukan presentasi dan pengarahan atas penggunaan sistem akuntansi setiap 

pertemuan, baik itu secara langsung, maupun via online. Kemudian untuk 

mengetes apakah pengguna sudah mengerti cara penggunaannya, penulis akan 

melakukan tahap percobaan dan meminta kritik dan saran dari pengguna demi 

penyempurnaan rancangan sistem akuntansi. 

 

4.4.3 Implementasi dan Perbaikan Sistem 

 Penulis melakukan finalisasi sistem akuntansinya dan menerapkannya di 

Toko Sanbest Water. Pelatihan dan penjelasan mengenai cara penggunaan sistem 

disampaikan penulis kepada pengguna secara lisan. Kemudian penulis sekali lagi 

meminta kritik dan saran dari pengguna, apabila terdapat kekurangan dari sistem 

yang telah dirancang. Alhasil, pengguna sistem merasa puas. Sehingga, tahap 

implementasi sistem akuntansi bisa dikatakan telah siap. 
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4.4.4 Penilaian dan Pelaporan 

 Penilaian sistem dari dosen pembimbing akan dilakukan ketika beliau 

mengunjungi tempat pelaksanaan kerja. Dosen pembimbing akan menilai 

kemampuan pengguna dalam menggunakan sistem akuntansi berbasis Microsoft 

Access rancangan penulis. Kemudian, dilanjutkan dengan dokumentasi dan 

penyusunan laporan kerja praktek. 

 

4.4.5 Jadwal Operasi 

 Penulis melaksanakan kerja praktek di Toko Sanbest Water selama enam 

bulan, yaitu dari tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan 31 Januari 2020. Dari 

pelaksanaan kerja praktek ini, penulis berfokus pada kegiatan analisis sistem 

pencatatan transaksi usaha dan laporan keuangan serta perancangan sistem. 

Urutan jadwal pelaksanaan kerja praktek adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 Jadwal Kerja Praktek 

No Tanggal Pelaksanaan Aktivitas 

1. 01 Juli 2019 – 15 Juli 2019 Melakukan survei lokasi, wawancara, observasi 

dan membuat proposal penelitian 

2. 16 Juli 2019 – 18 Juli 2019 Memahami kegiatan operasional usaha serta 

kesulitan dalam mencatat transaksi usaha 

3. 19 Juli 2019 – 30 Juli 2019 Menguji coba sistem yang dirancang 

4. 31 Juli 2019 – 08 Agustus 2019 Melakukan pelatihan penggunaan sistem serta 

proses implementasi sistem sesuai permintaan 

penyelia 

5. 02 September 2019 Dosen pembimbing melakukan kunjungan kerja 

praktek atas sistem akuntansi yang telah selesai 

6. 25 September 2019 – 25 Oktober 

2019 

Konsultasi laporan kerja praktek  

 

Sumber: Data yang diolah, 2019 
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