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BAB IV 
METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitiannya, rancangan penelitian Phang Brothers 

Furniture dapat dikategorikan sebagai applied research. Menurut Indriantoro dan 

Supomo (1999), applied research merupakan jenis pengkajian yang 

menitikberatkan pada penyelesaian persoalan-persoalan praktis dengan tujuan 

untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tertentu mengenai persoalan yang 

muncul, kemudian menentukan suatu kebijakan atau kinerja pada perusahaan 

tersebut. 

Membantu pemilik Phang Brothers Furniture dalam mengubah sistem 

pencatatan akuntansi manualnya menjadi sistem akuntansi yang lebih memadai 

dengan program Microsoft Access 2007 merupakan tujuan dilaksanakannya kerja 

praktik ini. Sistem tersebut diharapkan dapat memudahkan pemilik dalam 

melakukan pencatatan segala jenis transaksi yang terjadi pada UMKM Phang 

Brothers Furniture serta membantu UMKM dalam membangun laporan 

keuangan. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan  Data 
Data usaha dikumpulkan secara langsung dari pemilik oleh penulis, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data pada proyek ini 

adalah berdasarkan sumber data primernya. Berikut adalah metode pengumpulan 

data yang dilakukan: 

1. Wawancara 

Wawancara dapat dikatakan sebagai suatu proses pemerolehan informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian dengan memberikan pertanyaan 

kepada responden yang bersangkutan secara lisan. Wawancara dilakukan 

guna mendapatkan informasi mengenai kegiatan operasionalnya serta 

permasalahan yang ada. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses mendapatkan informasi secara 

langsung dengan melakukan pengamatan. Penulis melakukan 
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pengamatan secara langsung ke Phang Brothers Furniture guna 

mempelajari pencatatan yang digunakan.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi disebut sebagai suatu proses pengumpulan, pemilihan, dan 

pengolahan data. Penulis mengumpulkan semua hasil wawancara dan 

observasi yang telah dilakukan, meminjam bukti-bukti transaksi yang 

telah terjadi sebelumnya, memilih data-data yang berhubungan dengan 

kegiatan usaha, kemudian data-data tersebut diolah. 

4. Simulasi 

Simulasi dimulai dengan mengunjungi Phang Brothers Furniture untuk 

menjelaskan sistem baru yang akan digunakannya kemudian 

memperbaiki kekurangan sistem sesuai dengan masukan dari pemilik 

usaha. Penulis kemudian mulai mengimplementasikan sistem setelah 

dilakukan perbaikan pada Phang Brothers Furniture. 

 

4.3 Proses Perancangan 
Tahap paling pertama yang perlu dilaksanakan adalah mengunjungi 

Phang Brothers Furniture untuk mewawancarai pemilik usaha terkait informasi 

kegiatan operasional serta kendala yang dirasakan oleh pemilik selama usaha 

berjalan. Informasi yang telah didapatkan tersebut kemudian penulis olah dan 

pertimbangkan ke dalam sistem yang dirancang Microsoft Access 2007 agar 

sesuai dengan kebutuhan pemilik. 

Perancangan sistem dimulai dengan membentuk table untuk segala jenis 

data dan transaksi yang dianggap perlu, kemudian menghubungkannya satu sama 

lain agar tidak terjadi error selama pencatatan dan penyajian laporan. Form mulai 

dibentuk sebagai wadah pengguna dalam mencatat transaksi. Setelah semua form 

dirancang, perlu dibentuk query yang menghubungkan form satu ke form lainnya 

untuk membentuk jurnal umum maupun jurnal khusus yang selanjutnya dapat 

digunakan untuk membentuk laporan keuangan (laporan laba rugi, laporan posisi 

keuangan) dan laporan lainnya (laporan penjualan, pembelian, dan lain 

sebagainya). 
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4.4 Tahapan Pelaksanaan 
Berikut adalah beberapa tahapan pelaksanaan yang dilakukan untuk 

menyelesaikan kerja praktik ini: 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Hal yang perlu dilakukan pertama kali pada tahapan ini adalah 

melakukan survei terkait tempat-tempat yang berpotensi untuk dijadikan sebagai 

objek proyek. Penulis akan langsung terjun ke tempat usaha yang dirasa cocok 

untuk pelaksanaan proyek ini dan memperkenalkan diri serta menjelaskan tujuan 

datangnya penulis ke tempat tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan pemilik, 

penulis mulai menjelaskan sistem yang kelak akan dirancang untuk usaha Phang 

Brothers Furniture secara singkat. 

Kunjungan selanjutnya dilakukan oleh penulis untuk melangsungkan 

proses wawancara dengan pemilik terkait informasi tempat usaha serta kendala 

yang dihadapi yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam perancangan sistem. 

Setelah mendapatkan infromasi yang diperlukan, penulis akan mulai membentuk 

proposal kerja praktik pada Phang Brothers Furniture. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Microsoft Access 2007 dipilih sebagai program yang akan digunakan 

untuk merancang sistem akuntansi pada Phang Brothers Furniture. Sistem yang 

telah selesai dirancang sesuai kebutuhan usaha tidak langsung diperlihatkan ke 

pemilik, melainkan dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk memastikan bahwa 

sistem tidak terdapat error dan mampu berjalan baik sesuai harapan. Penulis 

kemudian memperlihatkan dan menjelaskan sistem secara singkat kepada pemilik 

untuk dilihat kekurangannya oleh pemilik, sehingga perbaikan dapat segera 

dilakukan. 

Perbaikan sistem mulai dilakukan sesuai dengan masukan dari pemilik. 

Sistem kembali diperlihatkan kepada pemilik setelah proses perbaikan sukses 

dilakukan. Setelah sistem disetujui oleh pemilik, penulis kemudian akan 

memberikan pelatihan terkait cara menggunakan sistem secara jelas dan 

terperinci, mulai dari tombol dan menu yang ada hingga ke cara menganlisa 

laporan yang dihasilkan. Setelah dirasa paham, penulis akan menyerahkan sistem 
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pada pemilik untuk digunakan secara berkelanjutan pada Phang Brothers 

Furniture. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan 

Tahapan ini merupakan tahap terakhir dari kegiatan kerja praktik ini. 

Penyusunan laporan kerja praktik pada Phang Brothers Furniture mulai 

dikerjakan oleh penulis yang kemudian akan dikumpulkan. Di tengah pengerjaan 

laporan, dosen pembimimbing akan mengunjungi tempat usaha untuk menilai dan 

mengevaluasi implementasi sistem yang telah diterapkan di tempat usaha. Setelah 

laporan selesai dikerjakan, penulis akan mengumpulkan laporan dalam bentuk 

hardcover. 

 

4.5 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 
Pelaksanaan proyek pada Phang Brothers Furniture dimulai dari tanggal 

15 Juli 2019 – 18 Januari 2020. Jadwal kegiatan proyek ini dipaparkan pada tabel 

di bawah: 

No Tanggal Pelaksanaan Keterangan 
1. 15 Juli - 25 Juli 2019 Mencari lokasi kerja praktik 
2. 25 Juli – 07 Agustus 2019 Mewawancarai pemilik usaha dan 

memahami kegiatan operasional usaha 
3. 08 Agustus – 20 Agustus 2019 Menyusun, meminta tanda tangan, dan 

mengumpulkan proposal kerja praktik. 
4. 01 September – 12 Desember 

2019 
Merancang sistem pencatatan akuntansi 

5. 16 Desember – 28 Desember 
2020 

Mengimplementasikan sistem pada 
tempat usaha 

6. 08 Januari 2020 – 18 Januari 
2020 

Kunjungan oleh dosen pembimbing ke 
Phang Brothers Furniture dan finalisasi 
laporan kerja praktik 

Tabel 1 : Jadwal pelaksanaan kerja praktik, sumber: Penulis, 2019. 
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