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BAB IV 

METODOLOGI 

4.1 Rancangan Penelitian 

Hasil observasi menunjukkan penelitian terapan (applied research) termasuk 

dalam rancangan penelitian Agatha Shop. Suriasumatri & Nasoetion (2001) 

memaparkan bahwasanya penelitian terapan ialah suatu penelitian yang melalui 

proses penerapan, percobaan, dan evaluasi kemampuan teori yang dipercaya dapat 

memecahkan masalah praktis.  

Kerja praktik ini bertujuan agar UMKM yang baru didirikan mempunyai 

sebuah sistem pencatatan akuntansi agar laporan keuangannya akurat. Rancangan 

sistem yang disuguhkan diharapkan mampu berkontribusi dalam pencatatan transaksi 

dan kegiatan akuntansi yang terjadi pada UMKM Agatha Shop, serta mempermudah 

dalam menyajikan laporan keuangan. 

 

4.2 Teknik Pengumpulan  Data 

Dalam hal mengumpulkan data terdapat banyak tekniknya dan dalam kerja 

praktik ini penulis menggunakan data primer yang mana merupakan sebuah teknik 

dalam pengumpulan data dan cara memperoleh data primer ialah secara langsung 

yang mana dalam kerja praktik ini data dikumpulkan langsung dari pemilik usaha 

(sumber asli). Berikut merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan: 

a. Wawancara 

Perlunya dilakukan wawancara agar dapat terkumpul informasi yang 

didapatkan dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan kepada 

responden. Disini penulis mengadakan wawancara dengan pemilik Agatha 

Shop guna mengetahui permasalahan yang terjadi dalam Agatha Shop dan 

kegiatan operasional sehari-hari. 

b. Observasi 

Observasi adalah tahap untuk memperoleh data yang akhirnya diolah 

menjadi informasi dengan cara melakukan pengamatan dan di tahap ini 
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penulis mengamati pencatatan yang digunakan oleh Agatha Shop serta 

mengamati kegiatan operasional usaha. 

c. Dokumentasi 

Penulis mengumpulkan hasil observasi dan juga wawancara yang telah 

dijalani serta mengumpulkan transaksi yang telah terjadi beberapa bulan 

sebelumnya agar dapat diolah. 

d. Simulasi 

Tahap simulasi penulis mengunjungi Agatha Shop dengan maksud 

menjelaskan sistem baru yang akan dioperasikan dan juga meminta koreksi 

dan saran pemilik usaha agar penulis dapat menyempurnakan sistem sesuai 

keinginan pemilik. 

 

4.3 Proses Perancangan 

Tahap yang dilalui penulis sebelum melakukan perancangan sistem 

pencatatan akuntansi yaitu penulis mengunjungi dan mewawancarai secara langsung 

kepada pemilik dan karyawan dengan tujuan supaya mengetahui kegiatan usaha 

sehari-hari serta persoalan yang dihadapi hingga saat ini. 

Sebelum siklus akuntansi diciptakan diperlukan daftar akun beserta saldo 

awal kemudian dilakukan perancangan formulir yang dibutuhkan dan berguna untuk 

mencatat transaksi. Selanjutnya laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, 

laporan laba rugi, laporan kartu stok, laporan penjualan, laporan pembelian, dan 

laporan perubahan modal juga perlu dirancang agar laporan-laporan tersebut dapat 

otomatis tercipta oleh sistem. 

 

4.4 Tahapan Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan untuk menyelesaikan perancangan dan penyusunan 

sistem akuntansi ini terdiri dari beberapa tahap yaitu:  
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4.4.1 Tahap Persiapan 

Penulis mensurvei beberapa UMKM yang dianggap cocok dengan kriteria 

yang telah ditentukan untuk menjalani kerja praktik. Setelah menentukan tempat kerja 

praktik, penulis menjelaskan kepada pemilik UMKM maksud dan tujuan serta 

gambaran untuk sistem yang akan dirancang.  

Pada kunjungan berikutnya penulis mewawancarai pemilik usaha. Tujuan 

dilakukannya wawancara agar mendapatkan informasi yang diperlukan seperti, jenis 

usaha, kegiatan usaha harian dan persoalan-persoalan yang dialami. Setelah 

mengantongi informasi tersebut, penulis akan mengerjakan proposal kerja praktik 

yang berhubungan dengan usaha ini. 

4.4.2 Tahap Pelaksanaan 

Perancangan sistem akuntansi akan dijalankan setelah observasi dan 

wawancara yang benar-benar matang sehingga penulis mengetahui seluk beluk 

Agatha Shop dan kendala serta masalah yang dihadapi Agatha Shop. Penulis 

menggunakan Microsoft Access 2007 untuk menunjang pembentukan sistem 

akuntansi. Setelah terbentuknya sistem maka dilakukan pengujian sistem guna 

memastikan sistem tersebut dapat digunakan dengan baik agar tidak menghasilkan 

laporan yang salah di kemudian hari. Setelah penulis yakin sistem tersebut dapat 

dijalankan dengan baik maka penulis menujukkan sistem tersebut kepada pemilik 

Agatha Shop dan jika terdapat kekurangan dan pemilik ingin menambahkan fitur-fitur 

tertentu maka sistem dapat direvisi. 

Hasil sistem yang sudah direvisi diperlihatkan kembali kepada pemilik 

Agatha Shop. Jika hasil yang ditunjukkan sudah disetujui maka penulis akan 

membantu pemilik Agatha Shop serta karyawannya untuk mempelajari sistem 

akuntansi tersebut agar dapat segera digunakan. Jika sudah tidak ada kendala maka 

penulis memberikan sistem pencatatan akuntansi tersebut kepada pemilik Agatha 

Shop.  
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4.4.3 Tahap penilaian dan Pelaporan 

Proses akhir dalam menjalankan kerja praktik ini yaitu penulis beserta dosen 

pembimbing melakukan kunjungan ke tempat kerja praktik dan dosen pembimbing 

melakukan penilaian berdasarkan kesan dari pemilik Agatha Shop. Guna kunjungan 

tersebut adalah untuk mengesahkan sistem yang telah serahkan kepada Agatha Shop 

diimplementasikan dengan baik dan benar. Dosen pembimbing juga meminta pemilik 

usaha untuk memberikan penilaian serta evaluasi atas pelaksanaan kerja praktik yang 

telah dilaksanakan oleh penulis. Setelah itu laporan dalam bentuk hardcover yang 

telah disetujui oleh dosen pembimbing, laporan tersebut dikumpulkan agar penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir. 

 

4.5 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik 

Kerja praktik dilaksanakan di Agatha Shop berawal dari 07 Juli 2019 hingga 

31 Desember 2019. Berikut adalah jadwal kegiatan kerja praktik yang dilakukan 

untuk menyelesaikan proyek: 

No Tanggal Pelaksanaan Keterangan 

1. Juli 2019 Mensurvei dan mencari tempat kerja 

praktik 

2. Juli 2019 Mewawancarai dan mengobservasi 

dengan pemilik tentang kegiatan usaha 

3. Agustus 2019 Menyusun dan mengumpulkan proposal 

kerja praktik 

4. September 2019  Merancang sistem pencatatan akuntansi 

5.  Oktober 2019 Implementasi sistem 

6. November 2019 Serah terima sistem dengan pemilik 

7. Desember 2019 Kunjungan dosen pembimbing ke tempat 

kerja praktik 
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