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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1. Rancangan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penulisan, penulisan ini dapat dikategorikan ke dalam 

penelitian terapan. Penelitian yang ditelusuri dengan secara praktis, nyata, 

penerapan, dan pergembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil 

penemuan dasar dalam lingkungan ekonomis merupakan pengertian penelitian 

terapan (applied reserach) (Indriantoro & Supomo, 2013). Tujuan dari penelitian 

terapan adalah untuk menegaskan pada proses memecahkan persoalan-persoalan 

mudah dan mempunyai dampak secara langsung dalam menentukan konsep 

sejumlah asas, perbuatan maupun kinerja. Persoalan-persoalan mudah dapat 

berupa masalah perwujudan usaha yang nyata pada saat sekarang dan 

membutuhkan penyelesaian secara langsung. Penelitian tersebut bertujuan dalam 

upaya mengadakan proses pembenaran sistem pencatatan akuntansi terhadap 

sejumlah transaksi yang telah berlaku pada usaha Clever Learning Centre melalui 

Microsoft Office Access sehingga perwujudan sistem infomasi akuntansi tersebut 

berharap dapat memberikan sebuah hasil pembukuan data  keuangan setara 

dengan standarisasi akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. 

 

4.2. Teknik Pengumpulan Data 

Proses kegiatan kerja praktik ini, penulis memilih dengan memakai data 

primer yang berupa transaksi-transaksi keadaan finansial sebuah usaha dan 

sejumlah daftar pertanyaan yang diberikan kepada pengelola Clever Learning 

Centre. Menurut Sugiyono (2013) tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk 

mendapatkan data. Oleh sebab itu, metode pengumpulan data dengan suatu 

langkah yang sangat pokok dalam penulisan penelitian tersebut. Adapun metode 

data yang ditelaah  yaitu: 

1. Teknik Observasi Partisipasi 

Observasi partisipasi merupakan metode pengumpulan data secara 

langsung dengan melibatkan penulis dan mempelajari kegiatan operasional Clever 

Learning Centre. 
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2. Teknik interview 

Wawancara atau dikenal sebagai tanya jawab peneliti dengan narasumber 

merupakan metode pengumpulan data yang dimulai dengan proses tatap muka 

antara peneliti dan pengelola Clever Learning Centre. Penulis melakukan tanya 

jawab secara bertemu langsung dan juga dengan cara berkomunikasi melalui 

media sosial. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Proses perancangan yang terdapat pada sistem data informasi akuntansi 

berbasis Microsoft Office Access terhadap Clever Learning Centre dimulai dengan 

melaksanakan kunjungan dan survei pada tempat tersebut. Proses perancangan 

sistem informasi disesuaikan dengan kondisi Clever Learning Centre. Sistem 

tersebut telah dirancang sesuai dengan kebutuhan Clever Learning Centre yang 

dapat mempermudah proses penggunaan dalam pengambilan keputusan 

perusahaan tersebut. Sistem proses pencatatan informasi akuntansi yang dirancang 

akan memperoleh sebuah hasil laporan keuangan bulanan. Sistem pencatatan 

informasi akuntansi tersebut beroperasi mulai dari tahap penjurnalan hingga tahap 

akhir pelaporan keuangan. Adapun tingkatan dalam proses merancang sistem 

informasi  akuntansi pada Clever Learning Centre terdiri dari: 

1. Mempelajari Kondisi dan situasi  Clever Learning Centre 

Proses langkah pertama yang dilaksanakan pada tahap ini adalah 

mewawancarai pemilik atau pengelola usaha tesebut untuk mengetahui kondisi 

dan situasi serta permasalahan yang dihadapi Clever Learning Centre. Pada tahap 

tersebut, proses selanjutnya yang dilakukan setelah wawancara adalah 

mempelajari transaksi-transaksi laporan keuangan yang sudah berlangsung dan 

sistem pencatatan informasi akuntansi yang dipergunakan pemilik usaha saat 

tersebut. Proses dalam tahapan ini akan dirancang ilustrasi jalur pencatatan sistem 

informasi akuntansi, memprediksikan sejumlah daftar akun yang berkaitan, serta 

menentukan jurnal yang dibutuhkan perusahaan tersebut dan laporan keuangan 

yang dihasilkan.  
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2. Perancangan Table 

Proses langkah yang selanjutnya dengan merancang sistem informasi 

akuntansi ini yakni perancangan halaman sistem informasi. Table berfungsi 

sebagai menu awal untuk tempat menyimpan data dan dengan menginput data 

yang sesuai. Akun-akun yang terdapat di menu perusahaan tersebut yakni antara 

lain: daftar akun, daftar siswa, daftar supplier,format jurnal, format pembelian, 

dan format pendapatan. 

3. Perancangan Query 

Proses langkah ketiga yang akan dilakukan adalah proses persiapan 

sejumlah penyusunan query sistem informasi akuntansi yang akan digunakan oleh 

Clever Learning Centre. Query berfungsi untuk penggabungan sistem informasi 

dari beberapa table untuk mendapatkan hasil ataupun perhitungan yang 

diharapkan oleh perusahaan tersebut, yang mana sistem Query juga dapat 

digunakan untuk mengurangi sejumlah penampilan sistem informasi melalui 

teknik peringkasan yang dapat memberikan makna sistem informasi tersebut. 

4. Perancangan Form 

Proses langkah keempat yang akan dilakukan adalah proses pembuatan 

form sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh Clever Learning Centre. 

Form berfungsi untuk menginput atau mengubah data dalam table. Penginputan 

data tersebut dengan menggunakan form yang telah dirancang memberikan 

dampak jauh lebih mudah digunakan bagi pengguna yang kurang 

profesional/handal. Form yang dirancang dalam sistem informasi akuntansi pada 

Clever Learning Centre adalah form jurnal transaksi, form daftar siswa, form 

pembelian, dan form pendapatan. 

5. Perancangan Laporan Keuangan 

Proses langkah terakhir yang akan dilakukan adalah perancangan sistem 

informasi akuntansi mengenai laporan-laporan yang akan menghasilkan informasi 

akhir bagi Clever Learning Centre. Laporan berfungsi sebagai hasil akhir 

informasi akuntansi yang secara lengkap dan dijadikan sebagai bahan 

pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dirancang Clever Learning 

Centre adalah hasil data pemasukan, laporan pembelanjaan, laporan utang usaha, 
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laporan piutang usaha, laporan necara saldo, laporan hasil pendapatan bersih dan 

kerugian, laporan peralihan modal, dan laporan posisi keuangan. 

 

4.4 Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahap Persiapan 

Pada akhir bulan Agustus 2019, peneliti mengunjungi ke berbagai lokasi  

untuk mencari usaha-usaha yang ingin memberikan kesempatan untuk melakukan 

kegiatan kerja praktik. Salah satu usaha yang memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk menjalankan aktivitas kegiatan kerja praktik di tempat usaha 

pengelolaannya. Usaha tersebut bergerak dalam bidang jasa bimbingan belajar di 

Ruko Taman Kota Baloi, blok D No. 18, Batam. Penulis telah memperoleh 

persetujuan dari kepemilikan usaha tersebut, maka peneliti melakukan 

penyusunan izin rancangan penelitian dan mengajukan ke dosen bimbingan. 

4.4.2 Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

1. Mampu memahami kegiatan aktivitas usaha dan menganalisis kendala 

usaha yang kerap terjadi di tempat tersebut dengan melakukan 

wawancara dengan pemilik/pengelola usaha Clever Learning Centre, dari 

mulai proses kerja sampai dengan berakhirnya jam operasional. 

2. Mengumpulkan sejumlah dokumen-dokumen yang tersedia  untuk 

memenuhi proses perancangan sistem. 

3. Merancang sistem informasi akuntansi yang berbasis standar informasi 

akuntasi yang berlaku di Indonesia yang sama dengan keperluan 

operasional usaha. 

4. Menerapkan sistem informasi akuntansi yang berbasis pada ketentuan 

standar perancangan sebuah perusahaan untuk memudahkan kinerja yang 

terstruktur, efektif, dan efisiensi dengan adanya kehadiran teknologi di 

zaman era globalisasi ini. 

5. Menelusuri evaluasi terhadap penerapan sistem informasi tersebut yang 

telah dirancang dan dibangun yang dapat memberikan kontribusinya atas 

sejumlah pembenahan atas kekurangan yang tersedia dan sistem kinerja 

yang dulu. 
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4.4.3    Tahap penilaian dan pelaporan 

Tahap penilaian dan pelaporan tersbut dibagi menjadi beberapa bagian, 

yaitu: 

1. Mengevaluasi kembali terhadap sistem informasi akutansi yang sudah 

diimplementasi. 

2. Menelusuri kunjungan ke tempat penelitian tersebut dengan 

mengobservasi  tingkat  kemampuan dan kepahaman pihak pengguna 

sistem informasi akuntansi tersebut. 

3. Menyusun hasil akhir terhadap laporan kerja praktik yang di tinjau. 

4.4.4    Jadwal kerja 

Jadwal penerapan terlaksananya penelitian tersebut pada Clever Learning 

Centre bermula sejak awal bulan September s.d akhir bulan Desember 2019. 

Selama jangka waktu tempo penelitian, aktivitas yang ditinjau diharapkan dapat 

memberikan fokus kepada aktivitas yang berhubungan dengan proses merancang 

sistem informasi akuntansi untuk Clever Learning Centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table  4.1  Jadwal pelaksanaan kerja praktik Clever Learning Centre, sumber 

Data diolah, 2019. 
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