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BAB IV                                                                                                                    
METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Pada penelitian_ini berjenis terapan jika dilihat dari tujuannya, karena 

luran dari_penelitian diharapkan dapat segera diterapkan untuk bisnis tertentu. 

Menurut_Sugiyono (2009), penelitian_terapan_merupakan suatu penelitian yang 

dilaksanakan untuk melakukan pengujian, penerapan, dan pengevaluasian 

kemampuan teori yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah praktis. 

Penelitian yang mempunyai tujuan untuk mempermudah pemilik usaha mengatasi 

masalah tentang sistem akuntansi yang ada pada perusahaannya. 

 Dalam memecahkan masalah pada penelitian ini, yaitu dengan 

menerapkan rancangan sistem_akuntansi_yang memakai komputer yaitu memakai 

aplikasi Microsoft Office Access 2010. Fungsi aplikasi ini untuk membantu 

pencatatan transaksi keuangan oleh pemilik usaha yang terjadi pada 

perusahaannya. Pemilik usaha akan lebih mudah  membuat suatu laporan yang 

merupakan luaran akhir dari aktivitas operasional pada aplikasi dan sesuai dengan 

standar akuntansi. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik_untuk mengumpulkan_data yang diterapkan yaitu dengan 

menggunakan data primer. Data primer merupakan suatu data yang didapatkan 

langsung dari narasumber, berupa wawancara, observasi, dan dengan mengajukan 

kuesioner. Penggunaan data primer pada penelitian ini antara lain: 
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1. Wawancara 

Wawancara adalah pembicaraan antara dua orang atau lebih yang 

mempunyai tujuan tertentu (Sekaran & Bougie, 2016). Cara untuk 

mengumpulkan data pada penelitian ini dengan wawancara bersama 

supervisor ditempat usaha secara langsung dan melalui media sosial. 

Pertanyaan yang diajukan adalah tentang gambaran umum perusahaan, 

kegiatan operasional yang dilakukan, dan kendala dalam proses 

operasional. 

2. Observasi 

Observasi adalah suatu proses untuk merekam, mengamati, menganalisa, 

dan menafsirkan tingkah laku terhadap suatu kegiatan atau peristiwa 

(Sekaran & Bougie, 2016). Penerapan observasi pada penelitian yaitu 

dengan cara mengunjungi secara langsung tempat usaha untuk 

mengumpulkan informasi mengenai manajemen operasional perusahaan. 

Dalam melakukan observasi menghasilkan informasi atau data yang 

berguna untuk melanjutkan suatu penelitian tertentu. 

 

4.3 Proses Perencanaan 

 Pada proses_perencanaan,_sistem akuntansi yang memakai aplikasi  

Microsoft Office Access 2010, harus disesuaikan dengan bidang usaha dan situasi 

pada perusahaan. Hasil data yang diperoleh melalui proses wawancara dan 

obervasi menjadi gambaran untuk proses merancang sistem akuntansi. Proses 

perancangan suatu sistem _akuntansi_dengan membuat tabel, form, query, dan 

report. Cara untuk membuat table, form, query, dan report adalah sebagai berikut: 
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1. Table 

Pembuatan tabel disesuaikan dengan bidang usaha, karena tabel berisi 

daftar akun yang ada pada perusahaan. Fungsi dari tabel adalah untuk 

penyimpanan data-data yang akan dimasukan kedalam form. Tabel yang 

sudah ada selanjutnya dihubungkan antara tabel yang saling 

mempengaruhi, contohnya pada tabel penjualan maka akan mengurangi 

jumlah pada tabel persediaan. Menghubungkan antara tabel yang saling 

mempengaruhi dapat meringankan pekerjaan, karena tidak perlu input data 

yang sama berulang kali. 

2. Form 

Pembuatan  form sesuai dengan jumlah banyaknya tabel dan dipakai 

sebagai tempat untuk mencatat transaksi pada perusahaan. Tujuan dari 

pembuatan form adalah untuk membuat pekerjaan menjadi efektif dan 

efisien, karena selain tidak melakukan pekerjaan yang sama, form juga 

dapat meminimalisir kesalahan dalam proses input data. 

3. Query 

Query  adalah gabungan dari beberapa tabel, yang berfungsi sebagai media 

untuk merangkum data transaksi yang akan digunakan pada pembuatan 

report. Setelah pembuatan query  maka akan memudahkan pengguna 

dalam proses selanjutnya yaitu pembuatan laporan keuangan. Karena 

dengan kita membuat query maka suatu sistem transaksi telah terbentuk. 

4. Report 

Laporan keuangan atau report  yang akan digunakan disesuaikan dengan 

keperluan perusahaan, yaitu laporan persediaan, laba rugi, dan posisi 
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keuangan. Laporan keuangan yang dibuat telah disesuaikan dengan standar 

akuntansi. Dengan pembuatan table, form, dan query, maka setiap 

perubahan pada transaksi_yang sudah dicatat akan memberi pengaruh 

terhadap nilai pada suatu laporan yang berhubungan dengan transaksi. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

 Dalam menyelesaikan proyek ini membutuhkan tahapan-tahapan 

pelaksanaan yang harus diterapkan. Setiap tahapan dilaksanakan dengan 

menggunakan jadwal pelaksanaan agar dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. 

Penjelasan tentang tahapan dan jadwal pelaksanaan adalah sebagai berikut : 

4.4.1 Tahap Persiapan  

 Pada tahap persiapan dimulai dari menentukan bidang usaha yang akan 

digunakan untuk lokasi kerja praktik. Setelah mendapatkan lokasi untuk kerja 

praktik, selanjutnya mengunjungi tempat usaha untuk memperkenalkan diri dan 

meminta izin untuk kerja praktik kepada pemilik usaha.  Setelah mendapat izin, 

selanjutnya mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk mengetahui kondisi 

operasional suatu perusahaan. Setelah mempersiapkan beberapa pertanyaan, 

selanjutnya mencari beberapa solusi yang akan digunakan untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi oleh usaha pada bidang tertentu. Selanjutnya memulai 

proses pembuatan proposal kerja praktik. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan  

 Pada tahap ini, kegiatan berupa wawancara dengan supervisor dan 

observasi ditempat usaha. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

berfungsi untuk mengetahui masalah dan solusi terhadap permasalahan yang 
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terjadi. Salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi yaitu dengan 

membuat sistem akuntansi dengan media komputer. Perancangan sistem dengan 

memakai aplikasi Microsoft Office Access 2010 disesuaikan dengan bidang usaha 

dan kondisi operasional suatu perusahaan. 

 Setelah proses perancangan sistem telah selesai, langkah selanjutnya 

adalah dengan melakukan simulasi sistem terhadap kondisi suatu usaha. Jika 

sistem mengalami gangguan maka harus diperbaiki dahulu sebelum diterapkan ke 

tempat usaha. Setelah sistem diperbaiki dan dapat digunakan, maka sistem 

diserahkan kepada pemilik usaha. Pelatihan dan pengenalan sistem akuntansi 

terhadap pegawai ditempat usaha dilakukan secara langsung bertatap muka dan 

tidak langsung menggunakan whatsapp. 

4.4.3 Tahap Penilaian dan Pelaporan  

 Setelah proses pelatihan dan penyerahan  sistem pencatatan akuntansi 

kepada pemilik atau pengelola usaha kerja praktik. Untuk tahap selanjutnya 

adalah penilaian dari dosen pembimbing yang mendatangi lokasi kerja praktik, 

dengan mengevaluasi dan menilai terhadap penerapan sistem pencatatan 

akuntansi. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan laporan kerja praktik yang telah 

diterapkan dan mengumpulkan laporan yang berupa hardcover  kepada pihak 

kampus. 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan  

 Kerja Praktik ini dikerjakan dalam waktu 4 bulan, mulai dari tanggal 1 

Agustus_2019_sampai_dengan_31_Desember_2019. Berikut merupakan jadwal 

pelaksanaan kerja praktik secara lebih rinci, antara lain : 
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Tabel 4.1_Jadwal_Pelaksanaan_Kerja_Praktik_di Nanda Motor 

No Kegiatan Tanggal Pelaksanaan 

1 Melaksanakan survei dan mengunjungi lokasi kerja 

praktik, meminta_izin kepada pemilik_usaha, dan 

membuat proposal kerja praktik. 

1_Agustus_2019 s/d             

31_Agustus_2019 

2 Mengumpulkan data usaha melalui wawancara pemilik 

usaha dan observasi, serta memahami kegiatan 

operasional perusahaan. 

1 September 2019 s/d 15 

September 2019 

3 Perancangan suatu sistem pencatatan akuntansi dengan 

memakai aplikasi Microsoft_Office_Access 2010. 

16 September_2019 s/d 

15_Oktober_2019 

4 Melaksanakan pelatihan sistem pencatatan akutansi 

kepada pengelola usaha. 
16_Oktober_2019_s/d 

25 Oktober 2019 

5 Melaksanakan penerapan sistem pencatatan akuntansi. 25 Oktober_2019_s/d               

31_Oktober_2019 

6 Melaksanakan evaluasi terhadap sistem pencatatan 

akuntansi setelah proses implementasi. 

01 November 2019 s/d         

31 Desember 2019 
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