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BAB IV 

METODOLOGI 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui proses bertahap, dari perancangan dan 

perencanaan penelitian, menentukan, tujuan penelitian, waktu penelitian, 

pengumpulan data, analisis, serta penyajian hasil penelitian. Metode penelitian 

yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yang merupakan metode penelitian 

dengan berlandaskan pada postpositivisme dimana peneliti menjadi instrumen 

kunci pada suatu penelitian. 

Berdasarkan tujuan penelitiannya, studi ini dapat dikelompokkan ke 

kategori penelitian terapan. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menerapkan 

hasil penemuan guna memecahkan masalah tertentu yang sedang dihadapi suatu 

perusahaan, sehingga penerapan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang 

dihasilkan oleh peneliti dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Apabila ditinjau dari 

karakteristik masalah, studi ini termasuk dalam kategori sebagai studi kasus dan 

lapangan dimana penelitian ini lebih menitikberatkan permasalahan yang 

berhubungan dengan latar belakang perusahaan serta kondisi yang sekarang 

dialami objek penelitian.  

Berikut merupakan deretan proses yang disusun oleh penulis untuk 

memudahkan pada saat melakukan penelitian untuk membantu pemilik agar dapat 

beroperasional secara efisien dan efektif: 

1. Melakukan inspeksi pada objek penelitian agar dapat mengetahui dan 

mempelajari secara terperinci atas usaha yang dijalani serta masalah yang 

sedang dihadapi. 

2. Memahami aturan kerja serta prosedur kegiatan usaha dalam 

menjalankan transaksi keluar maupun masuk. 

3. Mendesain sistem informasi akuntansi yang akan diimplementasikan oleh 

pemilik usaha dengan menggunakan Miscrosoft Access 2013. 
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4. Menyampaikan hasil perancangan sistem yang akan digunakan. 

5. Megolah sistem sesuai dengan keinginan pemilik usaha. 

6. Memeriksa penerapan sistem secara berkala selama beberapa saat secara 

bersamaan menjelaskan mengenai dasar-dasar ilmu akuntansi. 

7. Melakukan pengimplementasian sistem kepada EMKM Permata Home 

Bakery. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan 

data dalam penelitian merupakan sumber informasi yang dihasilkan yang 

digunakan sebagai penunjang penganalisaan kondisi usaha dimana informasi-

informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam perancangan sistem. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang dikumpulkan oleh penulis 

dengan dilakukannya wawancara dan peninjauan langsung ke tempat usaha. 

Wawancara dilakukan dengan merencanakan terlebih dahulu sejumlah pertanyaan 

yang akan dibahas saat wawancara.  

Penulis kemudian melakukan wawancara personal dengan pemilik usaha 

EMKM Permata Home Bakery guna pengambilan informasi mengenai kondisi 

usaha yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir, permasalahan yang 

ditemui selama menjalankan usaha serta keunggulan usaha yang diitekuni 

dibandingkan usaha jenis lainnya. Berikut merupakan rincian deretan pernyataan 

yang disiapkan penulis dan ditujukan ke pemilik usaha EMKM Permata Home 

Bakery, yakni: 

1. Sejak kapan pemilik usaha mendirikan EMKM Permata Home Bakery 

serta asal muasal pendirian usaha ini? 

2. Bagaimana kegiatan operasional yang dijalankan dalam EMKM Permata 

Home Bakery? 
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3. Bagaimana kondisi kelancaran EMKM Permata Home Bakery? Apakah 

hasil EMKM Permata Home Bakery menunjukkan penghasilan yang 

positif atau negatif? 

4. Apa saja faktor atau kendala yang ditemui dalam menjalankan EMKM 

Permata Home Bakery? 

5. Hal apa yang membuat EMKM Pemata Home Bakery berbeda dengan 

usaha toko roti lainnya? Apa yang menjadi ciri khas EMKM Permata 

Home Bakery? 

6. Apakah pemilik usaha akan menerapkan rancangan sistem akuntansi 

yang dibuat untuk mengatasi berbagai macam hambatan dalam 

menjalankan EMKM Permata Home Bakery? 

7. Apa yang diharapkan pemilik usaha atas sistem informasi akuntansi yang 

akan didesain? 

Selain dengan wawancara secara personal yang digunakan dalam 

pengumpulan berbagai informasi, observasi langsung juga dilakukan untuk 

menambah wawasan atas realita kondisi yang dialami pemilik usaha guna 

mempermudah pembuatan rancangan sistem akuntansi yang sesuai dengan 

kebutuhan EMKM Permata Home Bakery.  

 

4.3 Proses Perancangan 

Penulis terlebih dahulu memilih tempat yang akan dijadikan penelitian. 

Segala informasi yang menyangkut dengan kegiatan operasional usaha, dan 

hambatan yang dihadapi telah dikumpulkan oleh penulis dengan melakukan 

kunjungan ke tempat fisik EMKM Permata Home Bakery. Informasi yang sudah 

didapatkan akan dijadikan sebagai kerangka dalam perancangan luaran dari 

penelitian ini. Pada perancangan sistem dimasukkan form yang dibutuhkan 

pemilik usaha beserta laporan yang akan dihasilkan dari sistem akuntansi yang 

dirancang. 
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Setelah sistem telah rampung dirancang, sistem ditunjukkan ke pemilik 

usaha serta menguji apakah terdapat kesalahan dalam perancangan sistem. Setelah 

pengecekan sistem telah selesai dilakukan, apabila tidak terdapat masalah yang 

ditimbulkan dari sistem, maka sistem siap diimplementasikan ke kegiatan 

operasional usaha. Sebaliknya, apabila sistem terdapat error di beberapa bagian, 

maka revisi atas sistem akan dilaksanakan. Tahap terakhir yaitu menjalankan 

evaluasi atas sistem yang dirancang guna untuk mendapatkan feedback dari 

pemilik usaha. 

Tahap-tahap proses perancangan sistem pencatatan akuntansi dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Proses Perancangan Sistem Akuntansi, sumber: Data diolah, 2019. 
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4.4 Tahap dan Jadwal Pelaksanaan 

4.4.1 Tahapan Persiapan 

Terlebih dalulu ditentukan tempat penelitian dengan cara mengunjungi 

ke beberapa entitas mikro kecil dan menengah yang berada di Kota Batam. 

Setelah mengunjungi ke beberapa entitas, penulis menetapkan satu tempat usaha 

untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Kemudian, penulis menjelaskan kepada 

pemilik usaha tentang maksud dan tujuan dari penelitian kepada pemilik usaha. 

Penulis lalu memberanikan diri untuk mengangkat topik mengenai 

persetujuan pemilik usaha memperbolehkan penulis melakukan penelitian kerja 

praktik di entitas yang bersangkutan serta membantu pemilik usaha untuk 

merancang pencatatan akuntansi yang sesuai dengan mengikuti standar akuntansi 

yang berlaku. Setelah menetapkan tempat penelitian, penulis melakukan langkah 

selanjutnya yaitu melakukan survei serta observasi terhadap tempat penelitian 

sekaligus melakukan wawancara kepada pemilik usaha.  

Dilakukannya survei serta observasi bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran atas kegiatan-kegiatan usaha yang biasa dilakukan pemilik untuk 

mengetahui kendala yang dialami pemilik usaha. Dengan dibantunya wawancara 

terhadap pemilik usaha tentunya menghasilkan informasi yang lebih rinci terhadap 

kendala yang dialami serta mengetahui keinginan pemilik usaha terhadap 

rancangan sistem yang akan dihasilkan. 

 

4.4.2 Tahapan Pelaksanaan 

Dalam tahapan pelaksanaan, penulis sudah mengetahui secara garis besar 

kendala-kendala yang dihadapi pemilik usaha selama beroperasional, sehingga hal 

ini mempermudah penulis dalam melakukan rancangan sistem pencatatan 

akuntansi agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemilik usaha. Penulis 

tentu melakukan konfirmasi terhadap pemilik usaha atas kesesuaian rancangan 

sistem pencatatan akuntansi. Apabila terjadi ketidakcocokan atas sistem yang 
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dirancang maka akan dilakukan revisi pada siste. Selanjutnya, penulis melakukan 

pengujian kebenaran dan ketepatan sistem yang disusun dengan uji coba 

implementasi. 

Sebelum tahap implementasi dijalankan di tempat usaha yang 

bersangkutan, pemilik usaha terlebih dahulu menjalankan pelatihan penggunaan 

sistem. Hal ini dilakukan secara bertahap mengingat pemilik usaha mengalami 

kesulitan dalam menerapkan sistem pada kegiatan usaha. Selain memberikan 

pelatihan tentang bagaimana caranya mengoperasikan sistem yang dirancang, 

penulis juga menjelaskan secara singkat teori dasar akuntansi. Hal ini dikarenakan 

teori dasar tersebut akan bermanfaat ketika pemilik usaha menghasilkan laporan 

dari sistem yang dirancang, sehingga pembacaan laporan keuangan dapat 

dilakukan oleh pemilik usaha mengingat pemilik usaha tidak mempunyai teori 

dasar akuntansi. 

Setelah sistem dipastikan dapat beroperasi sesuai dengan yang 

direncanakan dan dapat dikelola dengan tepat oleh pemilik usaha, maka kemudian 

dilakukanlah serah terima sistem yang dirancang oleh penulis kepada pemilik 

usaha Permata Home Bakery. 

 

4.4.3 Tahapan Penilaian dan Pelaporan 

Tahapan ini terdiri dari proses evaluasi, penyusunan laporan dan 

finalisasi laporan kerja praktek. Penyusunan laporan kerja praktik berisikan 

seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan penulis mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan hingga ke tahap pengimplementasian sistem oleh pemilik 

EMKM. Dalam laporan kerja praktik juga mencantumkan penilaian kerja praktik 

oleh pemilik beserta kunjungan dosen pembimbing ke lokasi tempat kerja praktik 

yang ditentukan. Setelah serangkaian tahap-tahap dilakukan, penulis melakukan 

tahap finalisasi laporan setelah memenuhi segala persyaratan dan mendapatkan 

persetujuan dari dosen pembimbing beserta prodi, tahap terakhir dari penelitian 
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kerja praktek ini adalah mengumpulkan hardcopy hasil laporan selama kegiatan 

penelitian berlangsung kepada perpustakaan. 

 

4.4.4 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek 

Berikut adalah jadwal kerja praktik dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2 

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 

No. Tahap Pelaksanaan Penelitian Kegiatan 

1.   Tahap Persiapan 

(Juli – Oktober) 

1. Mencari tempat kerja praktik. 

2. Mengunjungi tempat kerja praktik. 

3. Meminta izin untuk melakukan kerja 

praktik 

4. Menyusun proposal pelaksanaan kerja 

praktik ke prodi. 

2. Tahap Pelaksanaan 

(Oktober – November) 

5. Mengobservasi serta mewawancarai 

pemilik usaha. 

6. Mengamati permasalahan yang dihadapi 

perusahaan. 

7. Merancang sistem untuk perusahaan. 

8. Menyerahkan sistem ke pemilik usaha. 

9. Menguji hasil rancangan sistem. 
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10. Melakukan implementasi sistem ke 

dalam operasional perusahaan. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

(November – Januari) 

11. Menyerahkan laporan kerja praktik. 

12. Mengunjungi tempat kerja praktik 

dengan dosen pengampu untuk proses 

dokumentasi akhir. 

13. Finalisasi laporan kerja praktik dan 

menyerahkan ke pihak BAAK UIB. 
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