BAB IV
METODOLOGI
4.1

Rancangan Penelitian
Penelitian terapan merupakan salah satu dari berbagai kategori penelitian

yang diklasifikasikan sesuai tujuan dari penelitian. Jenis penelitian tersebut
digunakan didalam penelitian ini dan lebih menekankan pada pemecahan masalah.
Penelitian ini fokus pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang mana
diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang perlu segera
dilakukan pemecahannya dengan menentukan kebijakan atau tindakan untuk
menyelesaikan masalah tersebut (Indriantoro & Supomo, 2014). Suatu teori yang
diterapkan dalam pemecahan masalah juga diuji dan dievaluasi kemampuannya.
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebuah usaha tertentu,
maka jika penelitian ini dilihat berdasarkan karakteristik permasalahannya maka
penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan atau studi kasus.
Penelitian kasus jika diamati dari cakupan wilayahnya hanya mencakup bagian
tertentu yang sempit dan meneliti subjek tertentu untuk mendapat gambaran yang
lengkap secara lebih mendalam. Kondisi dari subjek penelitian, latar belakang dan
interaksi pada lingkungan saling berkaitan dengan karakteristik permasalahan.
Penelitian ini juga termasuk ke dalam tipe penelitian empiris, karena penelitian
kasus merupakan contoh dari tipe penelitian empiris. Kehadiran peneliti untuk
melakukan observasi diperlukan dalam penelitian ini untuk memperoleh fakta
empiris dan pengalaman atau kejadian yang sebenarnya juga lebih diutamakan
dibandingkan dengan sudut pandang orang lain mengenai kejadian yang terjadi
(Indriantoro & Supomo, 2014).

4.2

Teknik Pengumpulan Data
Data primer merupakan jenis data yang dipakai dalam penelitian ini

dengan memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dengan melakukan
wawancara dan observasi ke lapangan agar kendala dan masalah yang dihadapi
oleh usaha juga dapat langsung diketahui. Daftar pertanyaan mengenai transaksi
usaha, sistem yang digunakan dan informasi lain yang diinginkan dapat ditanya
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langsung kepada sumber asli yang mana merupakan pemilik usaha dalam teknik
ini. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1.

Wawancara (interview)
Wawancara merupakan bagian dari metode survei dalam mengumpulkan
data primer. Teknik ini dilakukan dengan bertanya langsung secara lisan
kepada responden dan data yang didapatkan kemudian langsung dicatat
atau direkam oleh pewawancara. Informasi yang diinginkan dapat lebih
lengkap didapatkan dengan menggunakan teknik ini, namun tenaga,
waktu, dan biaya yang lebih besar juga lebih diperlukan dibanding
dengan teknik lain (Indriantoro & Supomo, 2014).

2.

Observasi
Indriantoro & Supomo (2014) menyatakan bahwa pengumpulan data
primer dapat dilakukan dengan metode lain yaitu dinamakan dengan
metode observasi. Dibandingkan dengan metode survei, jenis metode
yang tidak melibatkan pertanyaan maupun komunikasi dengan individu
yang diteliti ini lebih fokus pada terlibatnya tanggapan responden
berbentuk respon ekspresi. Observasi ini melibatkan seluruh indera dan
mencatat pola perilaku subjek, objek, maupun kejadian yang terjadi
dengan mengamatinya sehingga pengamat hanya memiliki peran yang
pasif. Data yang didapatkan dalam metode ini cenderung lebih rinci dan
akurat, namun terkadang interpretasi yang keliru juga dapat terjadi.
Biasanya data yang dikumpulkan dari observasi ini digunakan untuk
melengkapi data yang didapatkan dari hasil wawancara.

3.

Dokumentasi
Metode lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi,
yang mana metode ini menelusuri dan mencari data dari dokumendokumen seperti nota penjualan, nota pembelian, maupun data keuangan
dan transaksi yang terjadi dalam usaha, sehingga yang diamati bukanlah
benda hidup melainkan benda mati (Arikunto, 2006).
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4.3

Proses Perancangan
Penulis mengambil langkah awal proses perancangan sistem akuntansi

pada WS Best Laundry dengan datang langsung ke tempat usaha dan melakukan
sesi tanya jawab dengan pemilik usaha untuk mengenal terlebih dahulu mengenai
usaha yang telah dijalankannya selama setahun belakangan ini. Selain itu
observasi juga dilakukan dengan mengikuti proses operasional usaha dari
penerimaan orderan hingga pembayaran dan pengeluaran yang terjadi.
Wawancara dan observasi ini dilakukan pada awal proses juga untuk mempelajari
kendala dan masalah yang terjadi pada usaha dari awal didirikan hingga saat ini,
dan mempertimbangkan solusi apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
masalah tersebut, termasuk sistem yang dibutuhkan oleh usaha ini agar peneliti
juga dapat mengetahui ‘bayangan’ sementara mengenai sistem akuntansi yang
akan dibuat dan adanya keinginan untuk mengembangkan sistem yang telah
berjalan.

Gambar 4.1 Kunjungan lokasi tempat kerja praktik, sumber: Data diolah, 2019.
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Gambar 4.2 Kunjungan lokasi tempat kerja praktik, sumber: Data diolah, 2019.
Proses perancangan sistem selanjutnya kemudian diringkas menjadi
beberapa proses sebagai berikut:
1.

Membuat daftar akun (chart of account) yang berisi daftar akun-akun
yang terdapat diusaha dan dibutuhkan dalam pencatatan akuntansi;

2.

Membuat form-form yang diperlukan untuk menginput data transaksi
keuangan kegiatan operasional;

3.

Membuat query yang diperlukan untuk menghubungkan setiap data
dalam sistem;

4.

Merancang report yang nantinya akan menjadi laporan keuangan dimana
merupakan tahapan akhir dari perancangan sistem akuntansi;

5.

Menyusun daftar persediaan dan daftar pemasok;

6.

Menyusun saldo awal pada periode akuntansi yang bersangkutan;
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7.

Merancang dan menginput data pada sistem pencatatan akuntansi ke
dalam form yang telah dibuat, seperti jurnal penjualan dan pembelian,
jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, dan juga jurnal umum;

8.

Menyusun laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan
laba rugi, laporan penjualan, laporan pembelian, dan buku besar.

4.4

Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan

4.4.1

Tahapan Pelaksanaan
Terdapat beberapa bagian tahap pelaksanaan dalam melaksanakan kerja

praktik dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan,
tahap penilaian dan pelaporan. Penjelasan terperinci dari masing-masing tahap
pelaksanaan dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.

Tahap Persiapan
Langkah kerja pada tahap persiapan ini terdiri dari:
a.

Memulai pencarian lokasi atau objek kerja praktik.

b.

Kunjungan langsung ke lokasi yang dipilih dan mewawancarai
pemilik usaha mengenai gambaran umum usaha yang telah
didirikannya hingga saat ini.

c.

Menjelaskan kepada pemilik usaha mengenai tujuan dan
kepentingan dilakukannya kerja praktik.

d.

Meminta persetujuan pemilik usaha untuk menjadikan usahanya
sebagai tempat kerja praktik dan pengimplementasian sistem serta
penandatanganan surat pernyataan persetujuan klien.

e.

Ketika pemilik usaha sudah menyetujui permohonan kesediaan
tempat kerja praktik maka WS Best Laundry ditetapkan sebagai
lokasi final untuk dilaksanakannya kerja praktik.

f.

Melakukan observasi dan memahami permasalahan serta kendala
yang dihadapi pada WS Best Laundry.

g.

Mempelajari sistem yang telah dijalankan sebelumnya dan
mengikuti proses operasional usaha dari awal sampai akhir.

h.

Menentukan topik yang berhubungan dengan permasalahan pada
WS Best Laundry.
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i.

Menyusun form pengajuan topik dan project proposal kerja
praktik dan menyerahkan laporan tersebut dengan dilampiri surat
persetujuan klien kepada dosen pembimbing dan prodi akuntansi.

2.

Tahap Pelaksanaan
Langkah kerja pada tahap pelaksanaan ini terdiri dari:
a.

Melakukan kunjungan kembali ke lokasi kerja praktik dan
mengobservasi lebih dalam untuk lebih mengenal dan memahami
jalannya kegiatan operasional dan permasalahan yang terjadi pada
WS Best Laundry.

b.

Melakukan dokumentasi catatan dan laporan yang ditemukan saat
observasi seperti catatan maupun laporan kasir dan pemilik usaha.

c.

Memilih data yang dibutuhkan untuk

menunjang proses

perancangan sistem akuntansi agar lebih sesuai dengan kondisi
perusahaan.
d.

Memulai proses perancangan sistem akuntansi

berbentuk

Microsoft Office Access.
e.

Melakukan pengenalan awal pada sistem akuntansi dan
menjelaskan satu persatu fitur-fitur yang ada didalamnya.

f.

Melatih cara penggunaan sistem kepada pemilik usaha dan
karyawan WS Best Laundry dengan jelas.

g.

Memasukkan data transaksi usaha selama 1 (satu) bulan terakhir
ke dalam sistem akuntansi yang sudah jadi untuk dapat
dilakukannya uji coba sistem yang pertama dan melakukan
perbaikan jika terdapat error ataupun penambahan pada sistem
jika diperlukan.

h.

Mengawasi kasir dan pemilik usaha dalam menginput transaksi
penjualan dan pembelian usaha ke dalam sistem sesuai yang telah
diajarkan.

i.

Melakukan evaluasi kembali mengenai jalannya sistem untuk
mengetahui apakah sistem tersebut sudah berjalan dengan baik
atau ingin menambahkan beberapa hal ke dalam sistem.
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3.

Tahap Penilaian dan Pelaporan
Langkah kerja pada tahap penilaian dan pelaporan ini terdiri dari:
a.

Melakukan

penyusunan

laporan

kerja

praktik

setelah

implementasi sistem telah selesai.
b.

Kunjungan ke lokasi kerja praktik oleh dosen pembimbing dan
dilakukannya evaluasi atas jalannya proses pengimplementasian
sistem.

c.

Finalisasi laporan kerja praktik dan pengumpulan hardcover
laporan kerja praktik ke BAAK.
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4.4.2

Jadwal Pelaksanaan
Tabel 4.1 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik
2020

2019
No.

Kegiatan

Agustus
1

1.

Pencarian lokasi KP

2.

Kunjungan ke lokasi KP, melakukan

2

3

September
4

1

2

3

Oktober
4

1

2

3

November
4

1

2

3

Desember
4

1

2

3

Januari
4

1

2

3

4

wawancara, meminta persetujuan
pemilik usaha dan menentukan topik
KP yang dipilih
3.

Penyusunan proposal KP dan
melakukan pengajuan kepada Prodi
Akuntansi

4.

Melakukan kunjungan kembali ke
lokasi KP, mengobservasi, dan
mengumpulkan data-data transaksi
keuangan usaha

5.

Merancang sistem akuntansi berbasis
komputer sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan usaha

6.

Menunjukkan sistem yang sudah

Universitas Internasional Batam
Dea Fanny. Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada WS Best Laundry.
UIB Repository©2020

30

2020

2019
No.

Kegiatan

Agustus
1

2

3

September
4

1

2

3

Oktober
4

1

2

3

November
4

1

2

3

Desember
4

1

2

3

Januari
4

1

2

3

4

dirancang, melakukan pelatihan
penggunaan sistem, dan memperbaiki
error.
7.

Pemantauan dan pembimbingan
terhadap klien atas jalannya
penggunaan sistem

8.

Evaluasi jalannya sistem dan
menambahkan fitur yang dibutuhkan
pada sistem pencatatan akuntansi

9.

Implementasi sistem pencatatan
akuntansi final pada kegiatan
operasional usaha

10.

Menyusun laporan kerja praktik

11.

Kunjungan dosen pembimbing ke
lokasi kerja praktik dan evaluasi atas
proses implementasi

12.

Finalisasi laporan KP

Sumber: Data diolah, 2019.
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