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BAB IV 
METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian diartikan sebagai alur kegiatan yang diperuntukkan 

untuk memecahkan masalah  yang sepenuhnya didesain oleh peneliti (Margono, 

2010).  Penelitian membutuhkan metode yang sesuai agar masalah pada penelitian 

yang dilakukan dapat terpecahkan. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk 

menghasilkan informasi, kegunaan, dan hasil dari data secara ilmiah (sugiyono, 

2013). 

Penelitian harus sesuai dengan fungsi dan tujuan dari penelitian tersebut. 

Indriantoro dan Supomo (2014) menjelaskan bahwa berdasarkan fungsi dan 

tujuannya suatu penelitian terbagi menjadi dua macam yaitu penelitian dasar (pure 

research) yang bertujuan untuk menelaah serta memperluas ilmu pengetahuan dan 

penelitian terapan (applied research) yang merupakan penelitian yang memiliki 

tujuan memperoleh jawaban dari suatu permasalah atau kejadian yang jarang 

terjadi, serta untuk membuat sebuah keputusan dari suatu keadaan tertentu.  

Dilihat dari jenis datanya penelitian ini digolongkan sebagai data 

kualitatif. Data kualitatif adalah data verbal yang tidak dapat dianalisis dalam 

bentuk bialangan atau angka. Jika ditinjau dari jenis penelitian, proyek kerja 

praktik ini menggunakan jenis penelitian terapan karena kerja praktik ini 

bertujuan untuk menjawab serta memecahkan suatu kejadian atau permasalahan 

yang terjadi pada toko Andi Jaya Petshop.   

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu tahapan vital dalam langkah-langkah penelitian adalah proses 

yang dijalankan oleh peneliti dalam pengumpulan data. Tahap ini dikatakan 

memiliki peran yang berpengaruh pada hasil akhir karena jika ada ketidaksesuaian 

atau kekeliruan pada saat proses pengumpulan data akan berdampak pada analisis 

yang semakin sulit nantinya dan kesimpulan yang didapatkan dari proses 

pengumpulan data yang tidak sesuai akan menjadi rancu. 
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 Jenis data yang diolah dalam proyek ini merupakan data primer atau data 

yang didapat dari orang pertama secara langsung. Adapun teknik pengumpulan 

yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut antara lain: 

1. Observasi 

 Melalui proses observasi, penulis meninjau langsung serta mengamati 

proses pencatatan setiap transaksi yang ada di toko sehingga dapat 

diketahui pross pencatatan berjalan secara efektif dan efisien atau tidak.  

2. Wawancara 

 Dengan melakukan teknik wawancara penulis mengumpulkan data 

dengan pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian yang dilakukan dalam 

sesi tanya jawab kepada pemilik usaha. Pemilik usaha dipilih sebagai 

target untuk diwawancarai karena pemilik usaha merupakan orang yang 

paling mengerti tentang keseluruhan usaha dengan begitu akan lebih 

mudah untuk menggali informasi yang diperlukan sedalam mungkin 

untuk penelitian. 

 

4.3 Proses Perancangan 

 Selepas mendapatkan data berupa informasi yang dibutuhkan melalui 

proses pengumpuan data terhadap pemilik toko peneliti menyimpulkan bahwa 

masalah yang terdapat dalam proses pencatatan toko Andi Jaya Petshop adalah 

toko ini masih mempraktikkan proses pencatatan secara manual dengan 

menggunakan buku tulis dan mengumpulkan invoice dan bukti-bukti pembayaran 

lainnya tanpa membuat laporan keuangan diakhir periodenya sehingga proses ini 

sangat tidak efektif dan efisien. Selain tidak memiliki sarana dan prasarana untuk 

membuat laporan keuangan, kurangnya pengetahuan tentang akuntansi juga 

menjadi salah satu penyebab toko Andi Jaya Petshop belum melakukan 

pembukuan yang baik sesuai standar.  

 Observasi dan wawancara yang sebelumnya telah dilakukan juga 

bertujuan untuk peneliti memahami alur operasional yang dijalankan toko Andi 

Jaya Petshop. Maka tahapan selanjutnya adalah mulai memprogram sistem yang 

sesuai dengan apa yang diperlukan toko berdasarkan alur operasional perusahaan 

dengan aplikasi Microsoft office access sebagai media pembuatanya. Tahapan-
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tahapan perancangan sistem akuntansi untuk toko Andi Jaya Petshop melalui 

proses-proses berikut : 

 

1. Membuat Tabel Data  

 Tahapan paling awal dalam membuat sistem melalui aplikasi Microsoft 

office access yaitu membuat tabel data sebagai pusat penyimpanan data 

yang akan diinput melalui formulir nantinya.  

2. Menyusun Hubungan Antar Tabel (table relationship) 

 Untuk menghubungkan antar tabel sehingga bisa berjalan dengan baik 

maka harus merancang hubungan (relationship) antar tabel agar 

kemudian tabel dapat berjalan secara otomatis tanpa harus menginput 

transaksi secara berulang-ulang. Contohnya adalah hubungan antara tabel 

pembelian yang harus terhubung dengan tabel persediaan agar saat 

pembelian barang terjadi akan menambah jumlah barang dalam tabel 

persediaan juga.  

3. Membuat dan merancang formulir (form) 

 Untuk lebih mempermudah pengguna sistem memasukan data langkah 

selanjutnya ada membuat formulir atau form yang berguna sebagai jalan 

pintas untuk memasukan data kedalam tabel baik data transaksi penjualan 

dan pembelian maupun pengeluaran kas. 

4. Membuat query  

 Tabel yang sebelumnya telah dibuat akan dikumpulkan dengan query. 

Query memiliki fungsi untuk mengumpulkan data-data yang telah 

dimasukkan kedalam tabel melalui form dan untuk selanjutnya dapat 

digunakan untuk pembuatan laporan keuangan. 

5. Menyusun laporan keuangan 

 Setelah sebelumnya membuat query yang sesuai dengan susunan laporan 

keuangan, selanjutnya hanya tinggal mengubah bentuk query menjadi 

laporan keuangan dengan begitu query yang sebelumnya telah disusun 

akan otomatis menjadi laporan keuangan. 

6. Menyusun menu utama (main menu) 
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 Untuk mempermudah pengguna mengoperasikan aplikasi maka perlu 

adanya halaman menu utama yang disertai dengan kolom tanggal agar 

formulir-formulir yang dibutuhkan lebih mudah ditemukan dan 

menampilkan data sesuai periode transaksi. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

 Waktu pelaksaaan kegiatan kerja praktik pada Andi Jaya Petshop dimulai 

dari bulan agustus 2019 hingga januari 2020. Dengan melalui berbagai tahap yaitu 

tahap persiapan, implementasi, dan yang terahir adalah tahap penilaian dan 

evaluasi kerja 

 

4.4.1 Tahap Persiapan 

 Tahap pertama yang dikerjakan pada proyek ini yaitu melakukan 

kunjungan awal dari penulis yang bermaksud untuk menetapkan dan mendapatkan 

persetujuan dari bapak Sutrisno selaku pemilik usaha agar tempat usahanya 

bersedia dijadikan objek dari proyek kerja praktik. Ketika telah disetujui dalam 

tahap ini juga dilakukan observasi yang selanjutnya dilanjutkan dengan 

wawancara langsung kepada pemilik usaha yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi-informasi sebenar-benarnya yang diperlukan untuk mempermudah 

proses kerja praktik. Adapun fokus dari wawancara dan observasi adalah untuk 

mengetahui alur operasional tempat usaha dan mengetahui kesulitan dan kendala 

tempat usaha tentang tata cara pembukuannya. Selanjutnya pemilik toko akan 

diberikan pemahaman tentang sistem yang nantinya dibuat dan diaplikasikan oleh 

pengguna. 

  

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

 Tahap implementasi atau tahap pelaksanaan kerja diawali dengan 

mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membuat sistem agar sesuai 

dengan alur kegiatan operasional perusahaan. Dengan melihat catatan transaksi 

yang disediakan oleh pemilik serta mencari informasi lain melalui wawancara, 

penulis mengumpulkan semua data-data yang dapat mendukung kelancaran 

sistem.  
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 Setelah sistem selesai, akan dilakukan uji coba untuk mendapatkan 

fungsi sistem yang cocok dan sesuai dengan keperluan tempat usaha. Ketika 

sistem telah siap digunakan, pelatihan penggunaan sistem dengan Microsoft office 

access dilakukan kepada bapak Sutrisno selaku pemilik yang nantinya akan 

mengaplikasikan sistem sesuai alur operasionalnya 

 

4.4.3 Tahap Penilaian, Evaluasi, dan Pelaporan 

 Seiring selesainya tahap implementasi hingga pemilik telah dapat secara 

mandiri menggunakan sistem yang telah dibuat, maka selanjutnya dilakukan 

visitasi oleh dosen pembimbing sebagai bentuk evaluasi atas proyek  yang telah 

dilakukan. proses penilaian merupakan tahapan terakhir dari pelaksaaan kerja 

praktik. Selanjutnya laporan kerja praktik dapat disusun berdasarkan format yang 

telah ditetapkan untuk selanjutnya dikumpulkan. 
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4.4.4 Jadwal Kerja 

 Dengan melalui tiga tahapan dalam kerja praktik ini, berikut dijabarkan 

jadwal pelaksanaan kerja praktik pada Andi Jaya Petshop : 

 

No Tanggal Pelaksanaan Kegiatan 

 

1 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

10 Juli – 31 Agustus 2019 

1 September – 30 September 2019 

 

 

 

 

1 Oktober – 28 Oktober 2019 

 

28 Oktober – 14 November 2019 

 

15 November – 15 Desember 2019 

 

15 Desember 2019 

 

 

20 Desember – 25 Desember 2019 

 

26 Desember – 10 januari 2019 

 

 

Mencari tempat kerja praktik 

Mempelajari terlebih dahulu 

pencatatan keuangan UMKM dan 

berdiskusi mengenai informasi apa 

saja yang dibutuhkan pemilik di 

sistem yang akan penulis buat. 

Merancang sistem akuntansi sesuai 

keinginan dari pemilik UMKM 

Membuat sistem  sesuai dengan 

rancangan 

Melatih dan mengimplementasikan 

sistem  

Dosen pembimbing melakukan 

kunjungan ke Toko Andi Jaya 

Petshop 

Perbaikan terhadap sistem 

akuntansi yang dibuat 

Melakukan perbaikan pada hasil 

dari proyek dan menyelesaikan 

laporan kerja praktik 

Tabel 1 : Jadwal Pelaksanaan, Sumber: Penulis, 2019. 
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